
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Ортодонтско хируршки третман на 

дентофацијални деформитети  

2. Код  

3. Студиска програма Стручна специјализација за ортодонција 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за медицински науки  

Универзитет “Гоце Делчев” - Штип  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Прва година / 

I семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

3 

8. Наставник Проф. д-р Цена Димова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

11. Содржина на предметната програма:  

Теоретска настава: 

- Вовед и видови дентофацијални деформитети 

- Локализација на дентофацијални деформитети 

- Најповолен временски период за нивно решавање 

- Специфични клинички испитувања 

- Рачна и компјутерска анализа: анализа на фотографија, анализа на 

студио модели, кефалометриска анализа на латерална и ПА снимка 

- Индикации и видови на оралнохируршки интервенции 

- Ортодонтска припрема пред, во текот и послехируршкиот третман 

- Хируршки техники при решавање на мандибуларен прогнатизам 

- Хируршки техники при решавање на мандибуларен ретрогнатизам 

- Хируршки техники при решавање на максиларен микрогнатизам 

- Бимаксиларна остеотомија 

- Хируршко лечење микро и макрогенија 

- Хируршко лечење на расцепи на усна и непце 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски, аудиториски вежби, 

консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3ЕКТСx30часа=90часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

30+0+15+10+35=90часа 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 



16.3. Домашно учење 35 часови 

17. Начин на оценување  

Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на 

Универзитетот) 

17.1. Тестови 40 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на настава и освоени најмалку 42 
поени од предиспитни активности. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација  

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред

. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Dabov T. 

 

Oralnokirurški 

priručnik. 

Medicinska 

naklada 

Zagreb 

2009 

2. Peterson Principles of oral and 

maxillofacial surgery 

Blackwell 

Science 

2001 

3. Peterson L. 

  

Contemporary Oral 

and Maxillofacial 

Surgery, 3rd ed.,  

Mosby 1998. 

4. Knezevic G. Oralna kirurgija Medicinska 

naklada, 

Zagreb 

2003 

5. Тодоровиќ и сор. Орална хирургија Наука, 

Београд 

2000 

6. Мише И.  Орална хирургија Jumena, 

Zagreb 

1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред

. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 


