Universiteit van Pretoria Jaarboek 2017

PGDip Tandheelkunde Endodonsie (10221001)
Duur van studie

1 jaar

Totale krediete

120

Toelatingsvereistes
●

Behoudens die bepalings van die Algemene Regulasies, word die BChD-graad of ‘n gelykwaardige kwalifikasie
vereis.

Ander programspesifieke inligting
Kontaktyd
Die kontaktyd in die hoof-studierigting word deur die betrokke departementshoof bepaal en deur die Dekaan
goedgekeur. Dit sluit sistematiese onderrig sowel as kliniese/praktiese werkopdragte in.

Eksamens en slaagvereistes
Die eksamen in die basiese vak en dié in die hoofstudierigting mag elke semester afgeneem word. Eksamen mag
egter slegs in een vak per semester afgelê word. Ten einde toegelaat te word tot 'n eksamen in die
hoofstudierigting moet die student die basiese vak slaag. 'n Finale punt van minstens 50% word vereis om te
slaag.
Onderworpe aan uitsonderings goedgekeur deur die Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, mag 'n
student nie meer as twee keer 'n eksamen in dieselfde vak in die Nagraadse Diploma aflê nie.

Slaag met lof
'n Student wat minstens 75% behaal in beide die hoofstudierigting en die basiese vak, verwerf die diploma met
lof.
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Kurrikulum: Finale jaar
Minimum krediete: 120

Kernmodules
Endodonsie 701 (END 701) - Krediete: 100.00
Endodonsie 701 (END 701) - Krediete: 100.00

Keusemodules
Anatomie 710 (ANA 710) - Krediete: 20.00
Fisiologie 714 (FSG 714) - Krediete: 20.00
Inleidende radiografie 701 (RAD 701) - Krediete: 90.00
Tandheelkundige materiale 702 (THM 702) - Krediete: 20.00
Toegepaste mondbiologie 700 (MDB 700) - Krediete: 20.00
Etiek en regsleer 700 (RLE 700) - Krediete: 30.00
Anatomie en beginsels van chirurgie 700 (CBA 700) - Krediete: 20.00

Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word..
Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis
dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees.
Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.
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