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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Интегрисане студије стоматологије (360 ЕСПБ)
Интегрисане студије стоматологије на енглеском језику (360 ЕСПБ)*
БРОЈ СТУДЕНАТА:
На интегрисане академске студије стоматологије на српском језику уписује се 220 студената и
то 194 студента који се финансирају из буџета и 24 самофинансирајућa студената, а за
програм на енглеском језику 20 самофинансирајућих студената.
Одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник број 39/19) Факултету је одобрен упис 194
студената финансираних из буџета на прву годину свих програма интегрисаних академских
студија. Факултет је овај број студената прерасподелио по студијским програмима, а
преостали број до укупно расписаног броја ће бити уписан у статусу самофинансирајућих
студената.
Наведеном Одлуком Владе, Факултет је добио додатна буџетска места за студенте ромске
националнoости (2 местa) и студенте са инвалидитетом (2 местa).
Број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на којима
остваре право уписа студенти припадници ромске националности и студенти са
инвалидитетом.
Одлуком Владе Републике Србије утврђен је и број кандидата држављана Републике Србије који
су у школској 2018/2019. години средњу школу завршили у иностранству који се може уписати
на терет буџета (2 местa за Факултет).
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС:
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су стекли средње образовање у
четворогодишњем трајању, и то завршену гимназију или средњу школу медицинског усмерења.
За упис на интегрисане студије стоматологије на енглеском језику, кандидат страни
држављанин доставља сертификат о знању српског и енглеског језика, средњи ниво - Б2,
потврда Института за стране језике.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис у I годину интегрисаних студија стоматологије утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на
пријемном испиту. Кандидат може остварити највише 100 бодова и то по основу општег
успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду
средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40
бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
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Резултат који кандидат постигне приликом полагaња теста на пријемном испиту оцењује се од
0 до 60 бодова (по предмету 30 бодова).
Факултет утврђује јединствену ранг-листу за кандидате. Место на коначној ранг листи и број
укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину
Интегрисаних студија стоматологије.
Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на јединственој
ранг листи, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финасира
(самофинасирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за
упис самофинасирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
На пријемном и испиту полажу се тестови из наставних предмета хемија и биологија, који се
бодују од 0 до 30 бодова по предмету.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи 180.000,00 динара, а за програм
на енглеском језику износи 5.000,00 евра.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за студенте стране држављане износи 5.000,00 евра.
*упис за програм на енглеском језику организује се у септембарском конкурсном року
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