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На основу члана 38. Статута Стоматолошког факултета у Панчеву (1487/1-2018), 

Савет Стоматолошког факултета на својој седници од  11.10.2019. године,  усваја: 

 

 

 

 

ОСНОВНЕ ЗАДАТКЕ И ЦИЉЕВЕ  

СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ПАНЧЕВУ 

 

 

 

Стоматолошки факултет у Панчеву је самостална образовна високошколска, 

здравствена и научна установа, која остварује интегрисане основне и дипломске академске 

студије, специјалистичке и докторске студије,   развија научно-истраживачки рад и  

обавља здравствену делатност из области болести зуба, протетике, болести уста, оралне 

хирургије и дечије и превентивне стоматологије. 

Наставна делатност остварује се путем интегрисаних основних и дипломских студија 

за стицање високог образовања на пољу медицинских наука – област стоматолошке науке 

и стицања назива доктора стоматологије. Стоматолошки факултет у Панчеву, поред 

интегрисаних основних и дипломских студија организује академске специјалистичке 

студије, докторске студије и континуирано стручно образовање и усавршавање из свих 

области стоматологије. 

Научно-истраживачка делатност Факултета оријентисана је ка базичним и 

примењеним научно-истраживачким пројектима и иновацијама технолошког развоја. 

Наставници, сарадници и студенти објављују своје стручно-научне радове у стручним 

часописима или излажу на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству, чиме 

доприносе јачању научног и стручног престижа и бољој позицији Факултета. 

Циљеви високог образовања Стоматолошког факултета у Панчеву су преношење 

научних и стручних знања и вештина из области стоматологије, у  пољу медицинских 

наука. Наиме, школовање и стварање компетентних доктора стоматологије, који ће својим 

знањем и вештинама бити у стању да пруже одговарајуће стоматолошке услуге, као и да 

наставе даље школовање и усавршавање усмерено ка струци у виду здравствених 



специјалистичких студија или ка науци у виду специјалистичких академских студија и 

докторских академских студија.   Научна основа стоматолошких наука су биомедицинска 

истраживања, првенствено везана за орофацијалну регију, базирана на фундаменталним 

истраживањима уз уважавање специфичности орофацијалне регије, у циљу обезбеђивања 

научног и стручног подмлатка. Стоматолошки факултет у Панчеву пружа могућности 

појединцима за стицање високог образовања под једнаким условима, као и образовање 

током читавог живота.  

Стручњаци који се образују на Стоматолошком факултету, ће,  квалитетом својих 

знања моћи да задовоље потребе тржишта рада, како јавног тако и приватног сектора у 

нашој земљи. Једино стручно високообразовани и научни кадрови могу допринети даљем 

развоју стоматолошке науке,  усавршавању и осавремењивању технологија рада у 

подручју стоматологије, што за крајњи циљ има очување и унапређење здравља уста и 

зуба, а тиме и укупног здравља становништва. Образујући ове кадрове, Стоматолошки 

факултет у Панчеву истовремено даје свој допринос циљу повећања броја становника са 

високим образовањем у земљи. 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се професионалним радом наставника и 

сарадника, доношењем и поштовањем планова рада по предметима, организовањем 

интерактивности наставе, укључивањем примера у наставу и предузимањем потребних 

мера у случају да квалитет наставе није на задовољавајућем нивоу. Самовредновање 

квалитета рада наставника и сарадника у настави има за сврху унапређење укупног 

квалитета наставног процеса.  

На основу свега горенаведеног произилази да су основни задаци и циљеви 

Стоматолошког факултета у Панчеву следећи: 

 

 Извођење ефикасних и ефективних студија на свим нивоима, у складу са 

стандардима у области високог образовања; 

 Обезбеђење студентима да под једнаким условима стекну високо образовање и да 

се образују током читавог живота;   

 Унапређење  мобилности студената и наставника; 

 Стално унапређење науке кроз усаглашеност са актуелним научним и стручним 

сазнањима у циљу достизања високог нивоа научноистраживач 

научноистраживачке делатности. 

 Обезбеђивање научног и стручног подмлатка;  

 Развијање сарадње са високошколским и научним установама у земљи и 

иностранству; 

 Укључење у европски простор високог школства; 

 Усаглашеност са највишим националним, европским и светским стандардима у 

области високог образовања; 






