
 
Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

Стоматологија је област коју прати стални развој и константна производња 
широког спектра нових материјала који треба да задовоље високе крутеријуме 
стоматолога као терапеута и захтевне жеље њихових пацијената за функционалним 
и естетским надокнадама. Постављање дијагнозе и план терапије основни је 
предуслов за израду одговарајућих зубних надокнада. Базична знања која зубни 
техничари стичу у средњој школи нису довољна за праћење напретка 
стоматолошке протетике. Неопходно је унапређење и усавршавање већ стечених 
знања, као и упознавање са новим технологијама. 

Студијски програм Основне струковне студије Зубни техничар протетичар 
представља основне струковне студије у пољу медициснких наука, област 
медицина, првог нивоа студија.  

Ове студије трају три школске године, чијим се завршетком острварује 180 
ЕСПБ бодова.  

Завршетком ове школе студент стиче стручни назив Струковни зубни 
протетичар (струк.зуб.протет.). 

Ове студије може уписати лице које је завршило  средњу зуботехничку школу 
у трајању од четири године. На основне струковне студије ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 
ПРОТЕТИЧАР, такође се могу уписати и студенти интегрисаних студија 
стоматологије који су остварили најмање 60 ЕСПБ, након завршене прве године 
студија 

Школска година је подељена у два семестра. Сваки семестар има теоријску и 
практичну наставу.  Теоријска настава је прилагођена тако да омогућава успешно 
праћење практичне наставе. Поред теоријске и практичне наставе, у оквиру 
значајних уско стручних предмета изводи се и самостална стручна пракса у току 
школске године Након обавњене теоријске и практичне наставе, на свакој 
студијској години обавља се и обавезна летња пракса у трајању од 20 дана по 8 
сати, 

Курикулум предвиђа: 
1. укупно ангажовање студената -4575 часова  
(предавања 720, вежби 1410, самосталног стручна пракса 2445, 
обавезна летња пракса 60 дана по 8 сати),  
2. предмети-обавезни -34 
                    -изборни -8 (од којих студент бира 5) 
3.  завршни стручни рад 
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