
Стандард7: Упис студената 
 
Високошколска установа у складу са потребама у друштву и својим ресурсима уписује 
студенте на одговарајући студијски програм на основу следећих критеријума: успеха у 
претходном школовању и провере знања, склоности и способности. 

На основне струковне студије ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР могу се уписати
особе које имају завршену средњу зуботехничку школу у трајању од четири године. 
Кандидат који се определи за упис на основне струковне студије полаже пријемни
испит који спроводи Стоматолошки факултет у Београду. На пријемном испиту се
полажу тестови из морфологије зуба и анатомије главе и врата (градиво из средње
зубнотехничке школе). Резултат који кандидат постигне приликом полагања теста на
пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова). Избор
кандидата за упис у I годину основних струковних студија ЗУБНИ TEХНИЧАР 
ПРОТЕТИЧАР обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према
општем успеху у средњој школи, а на основу ранг – листе, која се сачињава према
укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може
освојити највише 100 бодова. 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. 
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. 
 

 


	Стандард7: Упис студената
	Високошколска установа у складу са потребама у друштву и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу следећих критеријума: успеха у претходном школовању и провере знања, склоности и способности.
	На основне струковне студије ЗУБНИ ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР могу се уписати особе које имају завршену средњу зуботехничку школу у трајању од четири године.
	Кандидат који се определи за упис на основне струковне студије полаже пријемни испит који спроводи Стоматолошки факултет у Београду. На пријемном испиту се полажу тестови из морфологије зуба и анатомије главе и врата (градиво из средње зубнотехничке школе). Резултат који кандидат постигне приликом полагања теста на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, (по предмету 30 бодова). Избор кандидата за упис у I годину основних струковних студија ЗУБНИ TEХНИЧАР
	ПРОТЕТИЧАР обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху у средњој школи, а на основу ранг – листе, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. 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.
	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.
	Word Bookmarks
	standard7


