
Стандард 3. Циљеви студијског програма 
 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве. 
 
Основни  циљ струковних студија ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР је 
континуирано образовање професионалних зубних техничара како би успели да 
овладају свим захтевима струке.  
Обука кроз теоријску и практичну наставу треба да им помогне да самостално 
дизајнирају и израђују зубне надокнаде, применом конвенционалних и савремених 
технологија и денталних материјала.  
Јасно дефинисани ближи циљеви овог студијског програма су: 
 овладавање у изради мобилних, фиксних и комплексних зубних надокнада, 
 овладавање у изради савремених ортодонтских апарата, 
 познавање примене високих технологија у стоматологији и основних принципа 
компјутерске израде надокнада помођу компјутерски вођених система,  

 овладавање у изради зубних надокнада на имплантатима,  
 овладавање у изради надокнада у пределу лица и вилица код дефеката 
насталих траумом или туморском патологијом, 

 упознавање студената са различитим областима стоматологије које се баве 
рестаурацијом зубика и рехабилитацијом орофацијалног система за које нису 
имали прилике и могућности да савладају у току основног школовања за зубне 
техничаре. 

Савладавањем проблематике која је тренутно најактуелнија на пољу савремене 
стоматологије, студенти основних струковних студија стичу неопходна знања за 
самосталан рад у будућем професионалном животу. Кроз бројне примере 
патологије коју је потребно рехабилитовати зубним надокнадама, а имају прилику 
да виде кроз пацијенте који су корисници услуга Клинике за Стоматолошку 
протетику и Ортопедију вилица, студенти развијају способност логичног 
размишљања,  разумевања и одлучивања, као и компетентности и вештине у 
одабиру адекватног конструкцијског решења. Даљом применом стеченог знања на 
струковним студијама добијају  резултате какве нису били у могућности да добију 
применом базичног знања стеченог из различитих средњих школа. Поштујући 
кодексе здравствених радника, поред стицања стручних квалитета један од циљева 
програма струковних студија је унапређење здравствене културе и васпитања 
студената као и остваривање моралних вредности и одговарајуће комуникације 
између доктора стоматологије, пацијената и струковних зубних протетичара. 
Разумевањем проблематике пацијената, труда терапеута за постизање најбољег 
решења дипломирани  Струковни зубни протетичар успеће увек да одговори 
израдом квалитетне зубне надокнаде у складу са најновијим стандардима 
стоматолошке праксе. 
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