
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   ОРАЛНИ ХИГИЈЕНИЧАР, те подноси следећи 

Извештај 

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

1. прој 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

[ % ]

ОХ14АСЕП Асепса и антисепса у стоматологији 5 6 6 100.00 5 83.33 83.33
ОХ14ЗНРД Заштита на раду 4 5 5 100.00 4 80.00 80.00
ОХ14ИНФО Информатика 5 5 5 100.00 5 100.00 100.00
ОХ14МИКР Микробиологија са контролом инфекција 4 4 4 100.00 4 100.00 100.00
ОХ14ИНМЕ Општа медицина 5 6 5 83.33 5 100.00 83.33
ОХ14ОРМЕ Орална медицина са основама патологије 5 7 4 57.14 4 100.00 57.14
ОХ14МЕНА Организација стоматолошке службе и менаџмент у 

стоматологији 4 4 4 100.00 4 100.00 100.00
ОХ14ПРЕВ Превентивна стоматологија 5 7 5 71.43 5 100.00 71.43
ОХ14РАДИ Стоматолошка радиологија 8 18 10 55.56 5 50.00 27.78
ОХ14ФАРМ Стоматолошка фармакологија са контролом бола 4 4 4 100.00 4 100.00 100.00

ОХ14ГЕРО Геронтостоматологија 11 12 11 91.67 10 90.91 83.33
ОХ14ДЕСТ Дечја стоматологија 12 13 11 84.62 11 100.00 84.62
ОХ14МЕЕК Медицинска екологија 12 11 10 90.91 10 100.00 90.91
ОХ14ОРАЛ Орална хирургија 11 12 11 91.67 11 100.00 91.67
ОХ14ОРВИ Ортопедија вилица 12 12 11 91.67 10 90.91 83.33
ОХ14ПАРО Пародонтологија 13 16 14 87.50 10 71.43 62.50
ОХ14ПАЦИ Пацијенти са посебним потребама 11 11 10 90.91 10 100.00 90.91
ОХ14РЕСТ Рестауративна одонтологија и ендодонција 13 16 15 93.75 12 80.00 75.00
ОХ14ПРОТ Стоматолошка протетика 11 19 18 94.74 10 55.56 52.63
ОХ14УРГЕ Ургентна стања у стоматологији 11 11 10 90.91 10 100.00 90.91

8.20

средња
оцена

Испити на 2. години студија

10.00
9.60
9.00
9.20
9.25

9.75

9.40

8.40
8.00
9.50

Испити на 3. години студија

10.00
8.60
9.09
8.90
7.80
9.70

9.90

8.83
6.60

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:  
-  Надлежни органи нису расписивали конкурс за упис студената у прву годину 
студија школске 2018/19. Године. 

Друга година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету Стоматолошка радиологија 
(27,78%), а највећа на предметима Информатика и Микробилологија са 
контролом инфекције и Стоматолошка фармакологија са контролом бола 
(100%). 

- Најмања релативна пролазност  је на предмету   Стоматолошка радиологија 
(50%), а највећа на скоро свим осталим предметима   (100%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Зааштита на раду (10). 

 Узимајући у обзир да  реалнију слику пролазности даје релативна пролазност 
(однос изашли/положили), 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  где је пролазност 100%. 

Трећа година студијског програма: 

- најмања апсолутна пролазност је на предмету  Стоматолошка протетика 
(52,63%), а највећа на  предмету   Орална хиругија (91,67%)  

- Најмања релативна пролазност је на предмету Стоматолшка протетика  ( 
55.56), а највећа на скоро свим осталим предметима   (100%). 

- Највећа просечна оцена је на предмету Дечја стоматологија (10). 

Узимајући у обзир да  реалнију слику пролазности даје релативна пролазност 
(однос изашли/положили), 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  где је пролазност 100%. 

  Продекан за наставну делатност 

Проф. др  Драгана Пузовић 
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