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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ 
ЕСТЕТСКЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ 

 

Студијски програм: Специјалистичке академске студије 
стоматологије 

Врста и ниво студија: Академске – специјалистичке студије 
Наставник: Јаковљевић В. Анкица и Поповић О. Милица 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра С002 
Услов: Уписан I (први) триместар специјалистичких 

академских студија 
Циљ предмета:  
Да студент овлада свим аспектима естетске стоматологије и да схвати значај естетике у стоматологији.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за естетске захвате у стоматологији.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Значај естетике – здравих и лепих зуба у животу савременог човека.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Естетске процедуре и захвати у денталној патологији и ендодонцији.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Улога оралне хирургије у естетској стоматологији.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Протетика и све врсте протетских надокнада, посматрано са аспекта естетике.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Естетски материјали у стоматологији.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Индивидуални приступ естетској стоматологији.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 Пацијент и његови погледи на естетску страну добијених зуба и зубних надокнада.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
Вежбе 20 часова 
 

 Селекција пацијената и припрема за рад.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Препарација кавитета за минималне рестаурације.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Узимање отиска за естетске индиректне рестаурације и протетске надокнаде.  
                                                                                                                                                                                                       8 часова  

 
Студијски истраживачки рад 10 часова 
 

 Прикупљање података и анализа испуњености очекивања пацијената примењеним естетским – 
стоматолошким захватима.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  

 Јаковљевић А., Естетска стоматологија, ауторизована предавања, Панчево, 2007.  
 Поповић М., Естетски материјали у стоматологији, ауторизована предавања, Панчево, 2007.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
 

Методе извођења наставе 

 Предавања 
 Вежбе у клиничкој сали и зуботехничкој лабораторији  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 



Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 30 
Колоквијум(и) / Тест / 
СИР 15 Практични испит 40 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


