СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, др Суботића 8
тел: 2685-760
фаx:2685-288
e-mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.stomf.bg.ac.rs
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Основнe струковнe студијe – Зубни техничар-протетичар (180 ЕСПБ)
Основне струковне студије – Орална хигијена (180 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА:
Зубни техничар - протетичар - 30 студената, 15 студената који се финансирају из
буџета и 15 самофинансирајућих
Орална хигијена – 30 самофинансирајућих студената.
* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину
студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је
оснивач Република за школску 2016/2017. годину. Уколико места на буџету не буду
одобрена, додаће се броју самофинaнсирајућих студената.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Зубни техничар - протетичар:
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су стекли средње образовање у
четворогодишњем трајању, и то завршену средњу зуботехничку школу.
На пријемном и испиту полажу се тестови из наставних предмета морфологија зуба и
анатомија (област главе и врата), који се бодују од 0 до 30 бодова по предмету.
Орална хигијена:
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су стекли средње образовање у
четворогодишњем трајању, и то завршену гимназију или средњу школу медицинског
усмерења.
На пријемном и испиту полажу се тестови из наставних предмета хемија и биологија,
који се бодују од 0 до 30 бодова по предмету.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Зубни техничар - протетичар
Редослед кандидата за упис у I годину овог студијског програма утврђује се на основу
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултатима постигнутих на
пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова. и то по основу
општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном
испиту.
Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних
оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу
кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи
рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат постигне приликом полагња теста на пријемном испиту
оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).
Факултет утврђује јединствену ранг-листу за кандидате. Место на јединственој ранг
листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у
прву годину на овом студијском програму.
Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на
јединственој ранг листи, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако
освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам
финасира (самофинасирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до
броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
Орална хигијена:
Редослед кандидата за упис у I годину овог студијског програма утврђује се на основу
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултатима постигнутих на
пријемном испиту. Кандидат може освојити највише 100 бодова. и то по основу
општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном
испиту.
Под општим успехом средњошколског образовања подразумева се збир просечних
оцена из свих предмета у I, II, III i IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу
кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи
рачуна се заокруживањем на две децимале
Резултат који кандидат постигне приликом полагња теста на пријемном испиту
оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова).
Факултет утврђује јединствену ранг-листу за кандидате. Место на јединственој ранг
листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у
прву годину на овом студијском програму
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам
финасира (самофинасирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до
броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за самофинансирајуће студенте, држављане Републике
Србије за програм Зубни техничар-протетичар износи 180.000 динара, а за програм
Орална хигијена 70.000 динара.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за студенте стране држављане за програм Зубни техничарпротетичар износи 5.000,00 евра, а за програм Орална хигијена 3.600,00 евра.

