
Предмет 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Дунђерски А. Јелена 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Шифра 002 
Услов: Уписан I (први) триместар 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студената за коришћење оригиналних текстова и стручних књига и часописа намењених 
стоматолозима и савладавање вокабулара ове струке.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен да користи оригиналне текстове и стручне књиге и часописе за стоматологе.  

Садржај 
 
Теоријска настава 60 часова 
 
Граматика  

 Током оба триместра обрађиваће се и увежбавати следеће области: чланови (одређени, неодређени 
члан, изостављање члана), именице (множина именица, неправилна множина, генитив, конгруенција), 
заменице (личне, присвојне, повратне, неодређене, упитне, ...), придеви (поређење придева, ...), прилози 
(грађење, место у реченици, поређење прилога, прилози који имају облик придева, рестриктивни 
прилози) глаголи (садашња времена, прошла времена, будућа времена, изражавање прошлости и 
будућности у енглеском језику, императив, глаголи непотпуне предикације, модални глаголи у 
енглеском језику), слагање времена, индиректни говор, пасив, предлози, бројеви, продуктивни начини 
за грађење речи у енглеском језику (најфреквентнији префикси и суфикси), партиципи, инфинитиви, 
герунд, кондиционалне реченице, релативне реченице.  

 Људско тело: Кости главе и лица. Кости трупа и удова. Мишићи главе и врата. Мишићи трупа и удова.  
 Кардиоваскуларни систем: Срце. Крв. Крвни притисак. Обољења и терапија кардиоваскуларног система. 

Артерије и вене главе и врата.  
 Респираторни систем: Дисајни органи. Дисање.  
 Ендокрини сyстем: Жлезде. Хормони. Поремећаји у лучењу хормона.  
 Нервни систем: Мозак. Кичмени стуб. Нерви главе и врата.  
 Чула: Око и помоћни органи ока. Спољашње, средње и унутрашње ухо.  

                                                                                                                                                                                                     20 часова   
 Анестезија: Општа и локална анестезија. Анестезија у стоматологији. Техника извођења анестезије. 

Анестетици. Бол.  
 Анатомија максилофацијалне регије. Кости, мишићи, нерви, артерије и вене максилофацијалне регије. 

ТМ зглоб. Функције зглоба.  
 Анатомија зуба. Глеђ, дентин, пулпа. Потпорни апарат зуба. Млечна дентиција, стална дентиција.  

                                                                                                                                                                                                          4  часа  
 Посета интернисти. Анамнеза. Преглед. Дијагноза. Терапија.  
 Посета хирургу. Анамнеза. Преглед. Дијагноза. Терапија.  
 Посета офтамологу. Анамнеза. Преглед. Дијагноза. Терапија.  
 Посета оториноларингологу. Анамнеза. Преглед. Дијагноза. Терапија.  

                                                                                                                                                                                                           4 часа  
 Посета стоматологу И. Општа и стоматолошка анамнеза. Преглед. Дијагноза. Каријес. Лечење зуба и 

потпорног апарата.  
 Снимање зуба. Техника снимања зуба.  
 У стоматолошкој ординацији. Радно место. Насадни инструменти. Хируршки инструменти. 

Инструменти.  
 У зуботехничкој лабораторији. Радно место. Апарати и инструменти.  
 Зубне надокнаде. Врста и подела зубних надокнада. Крунице и мостови. Парцијална и тотална протеза. 

                                                                                                                                                                                                       6 часова                   
 Посета стоматологу ИИ. Анамнеза, Преглед, дијагноза. Терапија хируршких обољења.  
 Посета стоматологу ИИИ. Анамнеза, преглед, дијагноза. Израда зубних надокнада.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  



 Посета дечјем стоматологу. Анамнеза, преглед, дијагноза. Флуорисање зуба. Здравствено-васпитни рад 
са децом. 
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Примена рачунара у стоматологији. Конфигурација рачунара. Софтверски пакети. Примена ЦАД-ЦАМ 
технологије у стоматологији. Вођење картотеке и финансија. Претраживање датотека. Е-маил.  

 Специјализовани речници. Коришћење стандардних и специјализованих речника. Коришћење 
електронских речника.  
                                                                                                                                                                                                           4 часа  

 Дечја и превентивна стоматологија. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или 
писмене вежбе.  

 Ортопедија вилица. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  
                                                                                                                                                                                                           4 часа  

 Болести зуба. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  
 Орална медицина. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  
 Пародонтологија. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа  
 Стоматолошка протетика. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  

                                                                                                                                                                                                            4 часа                       
 Орална хирургија. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене вежбе.  
 Максилофацијална хирургија. Референтни текстови из стручних часописа. Говорне и/или писмене 

вежбе.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

Литература 
Обавезна литература:  

 Глушчевић М.: English in dentistry, Стоматолошки факултет, Панчево, 2013;  
 Драговић, Р. :Енглески за здравствене раднике, Научна књига, Београд, 1997. 

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
60 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Интерактивна теоријска настава 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Завршни испит 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 70 
Практична настава / Усмени испит / 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) 20 Практични рад / 

 


