
На основу одредби Правилника о поступку праћења и унапређења 
наставе на Стоматолошком факултету у Београду и члана 4а. Правилника о 
полагању испита и оцењивању на испиту на Универзитету у Београду,  
Комисија  задужена за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факулету у току октобра 2019. године, обрадила је податке о проходности 
на испитима по годинама студија и предметима на студијском програму 
Интегрисане студије стоматологије, те подноси следећи 
 
 

Извештај 
 

Статистичку обраду је обавила стручна служба Факултета. 
Проходност је обрађена по следећим критеријумима: 

1. број укупно уписаних студената на предмету 
2. број положилих 
3. % број положилих/број уписаних 
4. средња оцена 
5. по годинама студија 

 
 акроним назив предмета број

праћења
број

пријава
број

изашлих
излазност

[ % ]
број

положили
изашли

положили
[ % ]

пријавили
положили

[ % ]

средња
оцена

СТ13АНАТ Анатомија 448 966 340 35.20 176 51.76 18.22 6.47
СТ13ДЕАН Дентална анатомија 249 421 371 88.12 238 64.15 56.53 8.06
СТ13ЕНГ1 Енглески језик 1 242 336 285 84.82 227 79.65 67.56 8.42
СТ13ИНФО Информатика у стоматологији 243 328 277 84.45 227 81.95 69.21 8.59
СТ13БИОХ Општа и орална биохемија 271 841 487 57.91 175 35.93 20.81 8.06
СТ13ХИСТ Општа и орална хистологија и 

ембриологија 348 740 392 52.97 197 50.26 26.62 7.60
СТ13ОРХИ Орална хигијена 241 252 234 92.86 232 99.15 92.06 9.42
СТ13ГЕНЕ Хумана генетика 249 575 454 78.96 222 48.90 38.61 8.03

Испити на 1. години студија

 акроним назив предмета број
праћења

број
пријава

број
изашлих

излазност
[ % ]

број
положили

изашли
положили

[ % ]

пријавили
положили

[ % ]

средња
оцена

СТ13БСТА Биостатистика у стоматологији 144 223 167 74.89 128 76.65 57.40 9.24
СТ13ГНАТ Гнатологија 261 381 318 83.46 173 54.40 45.41 7.57
СТ13ЕНГ2 Енглески језик 2 185 227 187 82.38 168 89.84 74.01 8.50
СТ13МЕНА Менаџмент у стоматологији 183 255 206 80.78 152 73.79 59.61 8.13
СТ13МИКР Микробиологија и имунологија 255 372 263 70.70 156 59.32 41.94 7.00
СТ13ПАТО Општа и орална патологија 448 789 503 63.75 174 34.59 22.05 7.60
СТ13ФИЗЛ Општа и орална физиологија 354 678 511 75.37 173 33.86 25.52 7.42
СТ13ПАФИ Патофизиологија 390 687 442 64.34 159 35.97 23.14 7.62
СТ13ПРЕВ Превентивна стоматологија 249 327 205 62.69 169 82.44 51.68 8.39
СТ13СТМА Стоматолошки материјали 201 314 271 86.31 159 58.67 50.64 7.23

Испити на 2. години студија

 



 

 

 

 акроним назив предмета број
праћења

број
пријава

број
изашлих

излазност
[ % ]

број
положили

изашли
положили

[ % ]

пријавили
положили

[ % ]

средња
оцена

СТ13ДЕСТ Дечја стоматологија 146 238 144 60.50 138 95.83 57.98 8.84
СТ08ДЕСТ14 Дечја стоматологија 23 32 13 40.63 12 92.31 37.50 7.58
СТ13ЕНДО Ендодонција 153 211 159 75.36 142 89.31 67.30 8.25
СТ08ЕНДО Ендодонција 24 33 26 78.79 13 50.00 39.39 7.08
СТ13ЕПИД Епидемиологија обољења 

пародонцијума 134 193 172 89.12 132 76.74 68.39 8.98
СТ08ЕПИД Епидемиологија обољења 

пародонцијума 24 32 31 96.88 20 64.52 62.50 8.45
СТ13ИНТП Интерпрофесионално образовање 9 6 5 83.33 5 100.00 83.33 9.60
СТ13КОМП Компјутеризована стоматологија 127 171 148 86.55 126 85.14 73.68 9.21
СТ13ОРТО Ортопедија вилица 139 234 135 57.69 134 99.26 57.26 8.78
СТ08ОРТО Ортопедија вилица 21 34 12 35.29 11 91.67 32.35 7.82
СТ08ПАР1 Основи пародонтологије 20 30 17 56.67 13 76.47 43.33 7.85
СТ13ПАР1 Основи пародонтологије 150 221 143 64.71 140 97.90 63.35 8.83
СТ13ПОТР Стоматолошка заштита особа са 

посебим потребама 135 178 145 81.46 134 92.41 75.28 9.31
СТ08ПОТР14 Стоматолошка заштита особа са 

посебним потребама 19 27 23 85.19 19 82.61 70.37 8.47
СТ13ФИКС Фиксна стоматолошка протетика 142 210 161 76.67 135 83.85 64.29 8.20
СТ08ФИКС Фиксна стоматолошка протетика 29 56 29 51.79 15 51.72 26.79 7.40

Испити на 5. години студија

 



 

 акроним назив предмета број
праћења

број
пријава

број
изашлих

излазност
[ % ]

број
положили

изашли
положили

[ % ]

пријавили
положили

[ % ]

средња
оцена

СТ13БЛО2 Блок: Педодонција 119 120 116 96.67 116 100.00 96.67 9.87
СТ08БЛО2 Блок: Педодонција 69 70 66 94.29 66 100.00 94.29 9.91
СТ08БЛО1 Блок: Рестауративна стоматологија 67 70 64 91.43 64 100.00 91.43 9.38
СТ13БЛО1 Блок: Рестауративна стоматологија 100 104 100 96.15 100 100.00 96.15 9.97
СТ13ОРИМ Имплантологија 131 156 122 78.21 121 99.18 77.56 9.22
СТ13ИНТП Интерпрофесионално образовање 9 4 3 75.00 3 100.00 75.00 10.00
СТ13ПАР2 Клиничка пародонтологија 128 206 120 58.25 112 93.33 54.37 9.16
СТ08ПАР2 Клиничка пародонтологија 57 117 53 45.30 48 90.57 41.03 8.00
СТ13МАКС Максилофацијална хирургија 132 196 114 58.16 89 78.07 45.41 8.28
СТ08МАКС Максилофацијална хирургија 110 260 117 45.00 73 62.39 28.08 7.40
СТ13ОРЛА Оториноларингологија 131 196 135 68.88 124 91.85 63.27 9.38
СТ08ОРЛА Оториноларингологија 48 88 60 68.18 45 75.00 51.14 8.82
СТ13РАДИ Радиологија 114 135 110 81.48 109 99.09 80.74 8.81
СТ13УРГЕ Ургентна стања у стоматологији 121 171 134 78.36 117 87.31 68.42 9.44
СТ08УРГЕ Ургентна стања у стоматологији 52 82 68 82.93 49 72.06 59.76 8.90
СТ13ФИОР Фиксна ортодонција 117 126 116 92.06 116 100.00 92.06 9.97
СТ08ФИОР Фиксна ортодонција 45 50 43 86.00 43 100.00 86.00 9.98
СТ13ФОРЕ Форензичка медицина и медицинско 

право 132 246 130 52.85 93 71.54 37.80 8.20
СТ08ФОРЕ Форензичка медицина и медицинско 

право 82 258 111 43.02 53 47.75 20.54 7.72

Испити на 6. години студија

 
Закључак 
Извештај обухвата анализу проходности и успеха на Факултету по 

наставним предметима и по годинама студија. Анализа обухвата: 
 апсолутну пролазност (број студената који су имали право 

да полажу испит у односу на број студената који су положили 
испит), као и  

 релативну пролазност (однос броја студената који су изашли 
на испит у односу на број студената који су положили испит). 
 

Испити су табеларно  разврстани по годинама студија. 
Прва година студијског програма:  
- најмања апсолутна пролазност је на предмету Анатомија (18.22), а 
највећа на предмету Орална хигијена (92,06). 

- Најмања релативна пролазност је на предмету Општа и орална 
биохемија (35,93), а највећа на предмету Орална хигијена (99,15). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Орална хигијена (9.42). 
 
Узимајући у обзир да  реалнију слику пролазности даје релативна 

пролазност (однос изашли/полоћили), као и да је у том случају упешност 
полагања предмета на годишњем нивоу већа од 30%, то нема потребе за 
посебним корективним мерама, изузев предмета Орална хигијена где је 
пролазност скоро 100%.  



 
  

 

 

Друга година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету  Општа и орална 
патологија (22,05), а највећа на предмету  Менаџмент у стоматологији 
(59,61). 

- Најмања релативна пролазност је на предмету  Општа и орална 
физиологија (33,86), а највећа на предмету  Енглески језик 2 (89,84). 

- Највећа просечна оцена је на предмету  Биостатистика у 
стоматологији ( 9,24). 

 
Узимајући у обзир да су реалнији подаци пролазности резултати 

релативне пролазности, као и да је у том случају упешност полагања 
предмета на годишњем нивоу у распону од 33,86% - 90% то нема потребе 
за посебним корективним мерама.   

 

Трећа година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету  Стоматолошка 
фармакологија (32,99%) , а највећа на изборном предмету Основи 
научноистраживачког рада (100%)  

- Најмања релативна пролазност је на предмету Основи клиничке 
радиологије (27,74), а највећа на изборним предметима Инфективне 
болести, Неуропсихијатрија и Основи научно истраживачког рада   
(100%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Инфективне болести ( 9,78). 
 
Узимајући у обзир резултате релативне пролазности, као и да је у том 

случају упешност полагања предмета на годишњем нивоу у распону од 
27,74%-100% то се ствара потреба за предузимањем одређених 
корективних мера на предметима где је пролазност 100%, мада то су све 
изборни предмети, те је за очекивати и њихова потпуна пролазност. 
Евентуачне корективне мере ће бити накнадно утврђене   

 Четврта година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету  Орална медицина 
(36,91%), а највећа на изборном предмету  Стоматолошка заштита 
(96,67%)  

- Најмања релативна пролазност је на предмету Мобилна 
стоматолошка протетика  (73,52), а највећа на изборном предмету  
Стоматолошка заштита (100%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Инфективне болести  (9,74). 



Узимајући у обзир резултате релативне пролазности, као и да је у том 
случају упешност полагања предмета на годишњем нивоу у распону од 
73,52%-100% то се ствара потреба за предузимањем одређених 
корективних мера на предметима где је пролазност 100%, мада то су све 
изборни предмети, те је за очекивати и њихова потпуна пролазност. 
Евентуачне корективне мере ће бити накнадно утврђене   

Пета година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету   Дечја стоматологија 
(57,98%), а највећа на изборном предмету Инерпрофесионално 
образовање  (83,33%)  

- Најмања релативна пролазност је на предмету  Епидемија обољења 
пародонцијума (76,74), а највећа на изборном предмету 
Инерпрофесионално образовање  (100%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Епидемија обољења 
пародонцијума (9,60). 

Узимајући у обзир резултате релативне пролазности, као и да је у том 
случају упешност полагања предмета на годишњем нивоу у распону од 
76,74%-100% то се ствара потреба за предузимањем одређених 
корективних мера на предметима где је пролазност 100%, мада то су све 
изборни предмети, те је за очекивати и њихова потпуна пролазност. 
Евентуачне корективне мере ће бити накнадно утврђене.   

Шеста година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету   Максилофацијална 
хирургија (45,41%), а највећа на  Клиничким блоковима (око 96%).   

- Најмања релативна пролазност је на предмету  Максилофацијална 
хирургија (78,07), а највећа на Клиничким блоковима  (100%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Интерпрофесионално 
образовање (10). 

Узимајући у обзир резултате релативне пролазности, као и да је у том 
случају упешност полагања предмета на годишњем нивоу у распону од 
78,08%-100% то се по правилу ствара потреба за предузимањем одређених 
корективних мера на предметима где је пролазност 100%, мада имајући у 
виду да Клинички блок представља део стручног стажа, то је и логично да је 
овај степен пролазности.  

Продекан за наставну делатност 
Проф. др  Драгана Пузовић 
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	- Најмања релативна пролазност је на предмету Мобилна стоматолошка протетика  (73,52), а највећа на изборном предмету  Стоматолошка заштита (100%).
	- Највећа просечна оцена је на предмету Инфективне болести  (9,74).
	Узимајући у обзир резултате релативне пролазности, као и да је у том случају упешност полагања предмета на годишњем нивоу у распону од 73,52%-100% то се ствара потреба за предузимањем одређених корективних мера на предметима где је пролазност 100%, мада то су све изборни предмети, те је за очекивати и њихова потпуна пролазност. Евентуачне корективне мере ће бити накнадно утврђене  
	Пета година студијског програма:
	- најмања апсолутна пролазност је на предмету   Дечја стоматологија (57,98%), а највећа на изборном предмету Инерпрофесионално образовање  (83,33%) 
	- Најмања релативна пролазност је на предмету  Епидемија обољења пародонцијума (76,74), а највећа на изборном предмету Инерпрофесионално образовање  (100%).
	- Највећа просечна оцена је на предмету Епидемија обољења пародонцијума (9,60).
	Узимајући у обзир резултате релативне пролазности, као и да је у том случају упешност полагања предмета на годишњем нивоу у распону од 76,74%-100% то се ствара потреба за предузимањем одређених корективних мера на предметима где је пролазност 100%, мада то су све изборни предмети, те је за очекивати и њихова потпуна пролазност. Евентуачне корективне мере ће бити накнадно утврђене.  
	Шеста година студијског програма:
	- најмања апсолутна пролазност је на предмету   Максилофацијална хирургија (45,41%), а највећа на  Клиничким блоковима (око 96%).  
	- Најмања релативна пролазност је на предмету  Максилофацијална хирургија (78,07), а највећа на Клиничким блоковима  (100%).
	- Највећа просечна оцена је на предмету Интерпрофесионално образовање (10).
	Узимајући у обзир резултате релативне пролазности, као и да је у том случају упешност полагања предмета на годишњем нивоу у распону од 78,08%-100% то се по правилу ствара потреба за предузимањем одређених корективних мера на предметима где је пролазност 100%, мада имајући у виду да Клинички блок представља део струћног стажа, то је и логично да је овај степен пролазности. 
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