
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
 
Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-
специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, 
научне и уметничке делатности.  
 

Струковни зубни протетичар поседује способност да стечена знања 
имплементира у свакодневном практичном раду.  

Струковнo-образовни кадар након завршетка студија може радити самостално 
у државним или приватним установама. Њихова делатност обухвата стручне 
области: 

- израда тоталних зубних протеза, 
- израда парцијалних плочастих и парцијалних скелетираних протеза,   
- израда металокерамичких и керамичких круница и мостова,  
- израда комплексних зубних надокнада са атечменима и двоструким 

крунама 
- израда савремених покретних ортодонтских апарата 
- тимски рад приликом примене високих технологија у стоматологији и 

основних принципа компјутерске израде надокнада помођу компјутерски 
вођених система 

- израда зубних надокнада на имплантатима 
- израда надокнада у пределу лица и вилица код дефеката насталих траумом 

или туморском патологијом 
- оспособљеност за коришћење стручне литературе и похађање 

специфичних едукација од значаја за унапређење свакодневног практичног 
рада. 
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