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1. ЦИЉ И ОПРАВДАНОСТ УВОЂЕЊА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  
 

Досадашња искуства из академске заједнице показују повећан интерес студената за 

постизанјем вишег нивоа знања. Академске студије представљају систем образовања који им 

то и омогућава кроз извођење савремених планова и програма и њихово усвајање и 

овладавање знањима и вјештинама и стицању компетенција за самосталан и продуктиван рад. 

Позитивна достигнућа система високог образовања у Босни и Херцеговини и окружењу, те 

наша жеља да студентима понудимо максимум теоретских и практичних знања представља 

трајан циљ постојања Високе медицинске школе здравства у Добоју. У остваривању своје 

мисије школа ће се ослањати на трансфер савремених достигнућа и знања, научних метода и 

техника које се примјењују у развијеним високошколским установама, а што ће омогућити 

младима у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини, понуду квалитетног студирања. 

Задатак Високе медицинске школе здравства Добој је образовање високостручних кадрова за 

област здравља и заштите здравља,  у научном пољу здравља, кроз образовање кадрова који ће 

својим знањем и стручним компентенцијама унаприједити здравствени система Републике 

Српске и Босне и Херцеговине, а на добробит грађана земље. 

Програми академских студија на Високој медицинској школи здравства у Добоју  допринијеће 

новим сазнањима о разним утицајима (позитивним и негативним) који се врше на здравље 

човјека, а кроз темељна истраживања која ће се вршити током извођења образовног процеса. 

Због значајног учешћа здравствених образовних садржаја наши студенти, по завршетку 

студија, ће моћи успјешно обављати све послове из свог поља образовања.  

Садашњи тренутак здравствене стварности у Републици Српској, као и Босни и Херцеговини, 

се може дефинисати као стање значајних промјена и иновација уз евидентан одлив стручног 

медицинског и здравственог особља, а из чега већ произилази потреба за стручним и 

академским образовањем физиотерапеута. Значајна миграција медицинског особља из земље 

узрокована је ниским нивоем развоја земље, а који за посљедицу има високу стопу 

незапослености, низак стандард грађана, те жељом за бољом и просперитетнијом будућношћу. 

Република Српска ће се у будућем периоду суочити са значајним мањком ових кадрова, те је 

неопходно правовремено дјеловти и образовати довољно високобразованог кадра 

здравственог  профила, а који ће попунити будуће недостатке у здравственим установама у 

земљи. Интерес за овим студијима постоји у  окружењу, како међу омладином са завршеном 

средњом школом, тако и међу запосленим медицинским особљем са средњом стручном 

спремом. У постојећим здравственим установама, а посебно код новооснованих установама за 

пружање здравствених услуга у приватном сектору, упућују се захтјеви за кадром са 

компентенцијама из области физиотерапије и радне терапије, односно рехабилитације. Овај 

тренд ће у будућности сигурно расти, а реализација предложеног студијског програма 

„Физиотерапија и радна терапија – 240 ECTS“ има своје оправдање у нашем пословном 

окружењу и усмјерена је развоју здравства Републике Српске и Федерације Босне и 

Херцеговине. 

Просјечна старост становништва Босне и Херцеговине према попису становништва из 1991. 

године износила је 34 године (мушкарци 33, а жене 35 година), а према посљедњем попису из 

2013. године 39,5 година што указује на повећање просјечног животног вијека становништва. 

Тај просјек за Њемачку износи 46 година, а што резултира потражњом за овим профилом 



 

 
 

здравствених радника и одливом медицинског и здравственог кадра ка земљама Западне 

Европе. Ради поређења наводимо да је Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

према попису из 1953. године имала просјечну старост од 23,8 година. Ниво здравствене 

заштите, животног стандарда и услова живота и рада неминовно доводе до повећања 

просјечне старости становништва Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, па 

сходно томе неопходно је вршити и иновирање и у другим пратећим областима живота и рада, 

посебно у образовању, ради пружања правовремене и адекватне здравствене, 

физиоптерапеутске и друге његе овим лицима, а што ће кроз образовање излазних профила на 

предложенomм академскoм студијском бити и омогућено. 

Према подацима Свјетске здравствене организације просјечно сваки становник са навршених 

65 година живота болује од три незаразне хроничне болести, а што указује на потребу за 

повећаном здравственом његом, физиотерапијом и радном терапијом, а посебно 

геријатријском његом. У последњих 10 година интензивира се отварање домова за његу старих 

лица што изазива већу потражњу за његоватељима i физиотерапеутима. На ширем простору 

регије Добој постоје значајни бањски и рехабилитациони центри, а у припреми је и рализација 

отварања геријатријског центра на простору Дервенте. На евиденцији Завода за запошљавање 

у Добоју на дан 21.12.2017. године дипломираних медицинара здравствене његе води се само 

3, а дипломираних физиотерапеута само 9.  

Развој образовних установа и усавршавање система образовања у научној области образовања 

здравље и заштита здравља повећава излазне компентенције дипломираних медицинара и 

омогућава им обављање и сложених послова вођења и руковођења тимом, одјелом, сектором и 

другим организационим облицима у здравственим установама, а што за потребу изискује 

њихово образовање из области физиотерапије и радне терапије.   

Основни циљ ове високошколске установе јесте пружање максимума у кадровском, техничко-

технолошком и просторном погледу, да студенти лакше и ефикасније реализују постављене 

наставне задатке кроз доступност савремене научне и стручне литературе, предавања и 

стручне праксе, а тиме да им се омогући континуирано праћење савремених трендова и 

достигнућа, као и преношење знања кроз савремене и иновиране наставне планове и програме 

у здравственом сектору. На тај начин, по завршетку  студија, били би оспособљени кадрови 

који би имали висок ниво знања из области здравља и заштите здравља, односно менажмента 

у здравственим установама. 

Висока медицинска школа здравства је приватна образовна установа из Добоја. Средства за 

нове студијске програме школа ће обезбиједити из властитих прихода, донација и 

средстава власника. Школа располаже са властитим савременим и технички 

опремљеним пословним простором у Добоју. Вјежбе и друге облике наставе изводе и 

изводиће истакнути професори из земље и иностранства. Опредијељеност Високе медицинске  

школе здравства је остварење високог  стандарда квалитета додипломског образовања, 

заснованог на јединственим европским образовним приниципима утврђеним у декларацијима 

из Болоње и Лисабона.  

 

 



 

 
 

ПРЕГЛЕД АКАДЕМСКИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖЕ 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ 

 

-Трајање студија 8 семестара- 

Редни 

број 
Назив студијског смјера Излазни профил 

1. 
Физиотерапија и радна 

терапија 

Дипломирани медицинар физиотерапије и радне 

терапије  - 240 ECTS 

 

 

Ослањајући се на савремени концепт додипломског студија у извођењу свих студија школа ће 

се придржавати сљедећих принципа: 

 трајање студија је осам семестара (240 ECTS); 

 на студију су адекватно заступљени изборни наставни предмети и други изборни 

наставни облици у односу на број обавезних наставних предмета; 

 опредијељеност школе је у значају стицања нових и актуелних знања; 

 обавезна практична настава у наставним базама са којима школа има склопљене 

споразуме; 

 примјена савремених  наставних метода и техника уз практичну обуку студената; 

 да сваки наставни предмет носи одређен број бодова у складу са правилма ECTS 

(Европског кредитног система) чиме се обезбјеђује проходност студената унутар 

студија и према другим студијима. 

 у раду се користи научна и стручна литература, 

 научна и стручна употреба података који се прикупљају и истражују. 

 

Висока медицинска школа здравства у Добоју ће изводити наставу на сљедећем академском 

студијском програму: 

 

 „Физиотерапија и радна терапија – 240 ECTS“ 

Студијски програм „Физиотерапија и радна терапија“ је настао као резултат научних и 

стручних сазнања као и потреба подручја дјеловања и рада Високе медицинске школе 

здравства у Добоју. У ужем и ширем подручју Добоја дјелује више здравствено 

рехабилитационих центара и бања, а којима је овај кадар неопходан за квалитетан и стручан 

рад, односно за вршење регистроване дјелатности. 

Кроз овај студијски програм студенти ће се оспособити за самосталан рад у области 

физиотерапије и радне терапије. Овај смјер омогућава студентима да усвоје  научна и стручна 

знања из физикалне медицине, о улози физикалне медицине у савременој медицини,  те о 

односу физикалне медицине и рехабилитације. Кроз евалуацију знања студенти ће бити 

оспособљени да  примјењују најсавременије методе као што су: електродијагностички 

поступци који претходе примјени физиотерапије, електротерапије, електростимулације, 

термотерапије и термодијагностике, ултразвучне терапије, свјетлосне терапије, 

парафинотерапије, балнеологијскетерапије,магнетотерапија, хидротерапија, криотерапија и 



 

 
 

криокинетика, кинезитерапија, терапија ласером, медицинска масажа, практична примјена 

свих поступака физиотерапије. Поред тога студенти ће овладати принципима симптоматског и 

каузалног лијечења, те примјењивати физиотерапију код појединих патолошких стања 

(неуролошких болести, реуматских болести, ортопедских болести, болести дисајних путева, 

кожних болести, физиотерапија у дјечјој доби, физиотерапија у старачкој доби, физиотерапија 

у окулистици, физиотерапија урогениталног тракта, физиотерапија унутарњих болести). 

Наставни кадар изводиће наставу на овом смјеру по најсавременијим методама рада уз 

коришћење научних и спознајних стандарда и поштивање етичких стандарда рада. Настава ће 

се изводити кабинетски кроз предавања и вјежбе и практично у наставним базама школе. 

Физиотерапија и радна терапија се по критеријима Свјетске здравствене организације  

дефинише, као област здравља организована да би се умањио ефекат здравственог оштећења и 

онеспособљености за нормално превазилажење свих врста хендикепа. Проблемски приступ у 

рехабилитацији, поступак идентификације проблема и дефинисање циљева у рехабилитацији 

те планирање, процјена функционалних способности засновани су на примјени савремене 

научне мисли, теоријског и практичног рада и на тимском раду уз употребу најсавременијих 

дијагностичких и терапијских средстава.  

Висок интерес омладине за овим смјером образовања намеће се као императив за увођењем 

академских студија како би се младим људима омогућило да по завршетку додипломских 

студија могу да свој интерес искажу и у научном пољу интересовања. Треба знати да одлив 

здравственог и медицинског кадра ка западу ствара простор за запошљавање у земњи и да ће 

становништво у Босни и Херцеговини бити све старије, а потребе за његом све веће. По 

завршетку ових студија студенти ће бити оспособљени да примијене свеобухватне мјере 

здравствене његе пацијената без обзира на године и врсту болести, односно врсту 

здравственог поремећаја.  

 

 

МИСИЈА  

 
Мисија Високе медицинске школе здравства Добој је развијање и унапређење постојећих и 

нових образовних програма који ће сваког студента мотивисати да на нашој школи препозна 

своје могућности и способности и усмјери их у образовање које највише одговара његовим 

психофизичким, емотивним и хуманим способностима. Школа ће оспособити кадар који ће 

допринијети раду здравствених установа, института, институција, органа и организација 

друштвене управе, привредних субјеката и образовних установа,  остварујући своје личне 

потребе и амбиције, а на добробит друштвене заједнице. 

 

 

ВИЗИЈА 

 
Висока медицинска школа здравства Добој је савремена образовна и научна институција која 

прати савремене европске и свјетске трендове и школује кадрове који треба да допринесу 

бољем и просперитетнијем животу грађана Републике Српске и Босне и Херцеговине. Задатак 

школе је потпуна интеграција школованог кадра, на овој високошколској установи, у ужу и 

ширу друштвену заједницу. Ми желимо да наши студенти, као стручњаци за одређену област 



 

 
 

буду тражени на тржишту рада. Зато ћемо трајно изграђивати наш систем квалитета у 

организацији, унапређењу и извођењу наставног процеса примјењујући најсавременија научна 

и техничко-технолошка достигнућа. 

 

 

2. ПОТРЕБЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕМ НА АКАДЕМСКИМ СТУДИЈИМА 

 
Наше и искуство земаља у окружењу, те развијених земљама у Европи и свијету показују да су 

кадрови, а који се школују у оквиру предложених студијских програма, тражени на тржишту 

рада. Садашња мрежа високошколских институција у Републици Српској, односно Босни и 

Херцеговини, показује интерес студената за овом врстом образовања. Значајан број студената 

није у могућности да упише жељене факултете у земљи, па се излажу изузетно високим 

трошковима код уписа на сличне факултете у окружењу. У ближем окружењу не постоји 

високошколска установа која школује овакав профил стручног кадра. Зато се намеће потреба 

за организовањем академских студија који ће школовати кадрове потребне тржишту рада и 

који ће по завршетку студија бити оспособљени да својим знањем помогну здравствени сектор 

Републике Српске и Босне и Херцеговине.  

На подручју самог града Добој планирана је изградња нове регионалне болнице у оквиру које 

ће се отворити и потреба за запошљавањем нових радника свих профила. За очекивати је и 

нове врсте услуга које ће се обављати у новој болници, па је и то једна од реалних потреба за 

кадром који би се  школовао кроз ове академске студије.  

Имајући у виду реално исказане потребе за високостручним кадровима у областима здравља и 

заштите здравља, интереса који показују студенти и будући студенти, те досадашњу праксу у 

развијеним европским земљама, сматрамо да постоји реална потреба за увођењем академских 

студија на Високој медицинској школи здравства у Добоју. Предложени смјерови потребни су 

здравственом сектору Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, а чији студенти 

показују велики интерес за школовањем у Републици Српској. 

 

 

Намјена студија 

 
Академске студије које ће се изводити на Високој медицинској школи здравства у Добоју 

намјењене су студентима који желе радити у сектору здравља и заштити здравља, те на 

превенцији болести и промоцији здравља или већ раде као физиотерапеути на разним 

мјестима и одјелима: физиотерапије и радне терапије, геријатријске његе и рехабилитације. 

Увођењем новог смјера Висока медицинска школа здравства у Добоју обезбиједиће излазни 

кадар са академских студија 240 ECTS бодова и то за област физиотерапије и радне терапије. 

Они ће се запошљавати на стручне послове у својој области (клиникама, домовима здравља, 

фондовима, јавним и приватним органима и организацијама, домовима за стара лица, бањским 

и рехабилитционим центрима односно другим привредним субјектима). 

 

 

 



 

 
 

Компетенције студената  

 
Студенти на Високој медицинској школи здравства у Добоју завршавају, 

Академске студије – 240 ECTS бодова, а стичу сљедеће компетенције: 

 

 

  „Физиотерапија и радна терапија – 240 ECTS бодова“ 

 

o рад на планирању, организовању и провођењу физиотерапијског процеса у свим 

областима клиничког и ванклиничког рада, примјена најсавременијих  

специјализованих техника и методарада (електротерапије, хидротерапије и 

кинезитерапије), контрола послије проведене физикалне терапије, рад у 

тимовима,  планирање ипровођење различитих професионалних услуга у 

терапијским или рехабилитацијским поступцима, усмјеравање активности 

инвалидних лица у професионалној и социјалној рехабилитацији, 

едукацијачланова породице; 

 

o послови радно-терапијског процеса, радно-терапијска процјена, организовање, 

планирање и провођење радно-терапијских интервенција, едукација  и 

евалуацију,  креативне и рекреативне активности, обучава пацијенте коришћењу 

протеза и ортоза, узима мјере за ортопедска помагала, провјерава функционалне 

способности пацијената, пружање помоћи особама са инвалидитетом, рад са 

популацијом која је под здравственим ризиком због социјално-политичких 

утицаја, 

 

Компетенције које студенти добију завршетком студија на Високој медицинској школи 

здравства у Добоју омогућавају им широку лепезу послова које могу обављати. 

 

 

3. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ 

ШКОЛЕ ЗДРАВСТВА 
 

3.1. НАЗИВ И ЦИЉЕВИ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

 

Назив академских студијских програма:  
 

1. Физиотерапија и радна терапија – 240 ECTS 

 

 

Циљеви академских студијских програма: 
 

- Студијски програми су креирани према захтјевима Болоњске декларације и као такви 

имају за циљ да образује студенте за стицање компетенција из области Здравља и заштите 



 

 
 

здравља, а за обављање послова у приватним и јавним здравственим установама, институтима, 

институцијама, те органима управе. 

- Образовање студената у циљу упознавања са релевантним принципима Здравља и 

заштите здравља. 

 

 

3.2. МОДЕЛИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

Редовни студиј. 
 

 

3.3. НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ  ПРИПАДАЈУ СТУДИЈСКИ  

ПРОГРАМИ 
 

Област образовања: Здравље и заштита здравља  

Поље образовања:    Здравље 
 

 

3.4. ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА 
 

Врста студија:  Академскe студијe – 240 ECTS 
 

 

Исход процеса учења: 
 

o Усвајање неопходних знања из области: 

 

- Физиотерапије и рехабилитације за рад у рехабилитационим, бањским и клиничким 

центрима, приватним и јавним здравственим установама и установама за његу лица. 

Након завршених студија студенти су способни да самостално примјењују програм 

кинезиологије, терапије покретом, рехабилитацију и окупациону терапију, а све с 

циљем унапређења и побољшања здравља. 

 

 

4. СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ, ОДНОСНО НАУЧНИ НАЗИВ  
 

Академски назив коjи се стиче завршавањем првог циклуса додипломских студиjа у 

четворогодишљем трајању jе: 

 

 Дипломирани медицинар физиотерапије и радне терапије  - 240 EЦTС 

 

 

5. УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Услови за упис на Високу медицинску школу здравства у Добоју регулисани су Законом о 

високом образовању Републике Српске и Статутом Високе медицинске школе здравства. 

 



 

 
 

На студиј се могу уписати особе: 

 са завршеном средњом четворогодишњом школом у Босни и Херцеговини као и 

ученици који су завршили средњу школу у иностранству, 

 са завршеном вишом школом, 

 студенти-преписници са других факултета уз проведену процедуру комисијског 

признавања испита и обавезу полагање разлике предмета и 

 студенти који су завршили други студијски циклус. 

 

Студенти који се први пут уписују на Високу медицинску школу здравства полажу пријемни 

испит. 

 

Приликом уписа студенти су обавезни да доставе: 

 

- родни лист, 

- уверење о држављанству, 

- оригинална сведочанства за све разреде средње школе, 

- оригинална диплома средње школе, 

- ученици из иностранства морају доставити нострификован доказ о завршетку   

  средње школе од стране Министарства просвјете и културе, 

- две фотографије за индекс. 

 

 

6. ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ СТУДИЈСКИХ   ПОДРУЧЈА 

У оквиру овог елабората налазе се студијски смјерови са листом обавезних и изборних 

предмета (наставни план). Однос основних и изборних предмета, као и број часова предавања 

и вјежби, усклађен је са потребама и захтјевима појединачних студијских смјерова. 

 

 

7. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОБЛИКА СТУДИЈА 

 
Елаборату је дефинисан начин извођења студија (редовни студиј) и потребно вријеме за 

извођење појединих облика студија (наставни план). 

Настава на свим смјеровима изводиће се кроз предавања и вјежбе у школи и извођење вјежби 

и стручне праксе у наставним базама, те кроз самосталан рад студента потребан за припрему 

испита, израду семинарских и завршних радова, учешће у пројектима и други облицима 

наставе. 

Сви академски студијски смјерови носе 240 ECTS и трају по 8 семестара. 

Студенти послије положених свих предмета врше израду и одбрану завршног рада. Полагање 

завршног рада студент врши пред комисијом. 

 

 

 

 



 

 
 

8. БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СВАКОГ ПРЕДМЕТА ИСКАЗАНА ЈЕ У 

СКЛАДУ СА ECTS БОДОВИМА 

 
Наставним планом и програмом дефинисани су бодови за све предмете. 1 ECTS бод 

представља 30 часова оптерећења студента. Укупан број бодова које студент може остварити 

за годину студија је 60 ECTS, а по завршетку студија укупно 240 ECTS.  

 

9. ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ ЧАСОВА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ 
 

Фонд часова за сваки предмет исказан је у посебној колони у оквиру наставног плана, а 

односи се на седмичну наставу. Број часова одређен је наставним планом и програмом за 

сваки предмет, а зависи од обима градива и обавеза које треба да изврше наставници, 

сарадници и студенти, а све с циљем пружања довољног квантума знања студенту за 

самостално обаљање изабране дјелатности.  

 

 

10. КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА 

 

Поменути критеријуми и услови дефинисани су Законом о високом образовању Републике 

Српске и Статутом Високе медицинске школе здравства Добој. 

Према садашњим законским рјешењима студенти имају право уписа наредне године са 

преносом од највише 15 ECTS бодова. 

 

 

11. ДОКАЗ О ПОДУДАРНОСТИ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ 

ПРОГРАМИМА 

 

 Факултет здравствених наука „Апеирон“ Бања Лука 

- физиотерапија и радна терапија 

 

     Висока школа „ЦЕПС – Центар за пословне студије“ Кисељак 

 

- смјер физиотерапија 

 

 Висока медицинска школа Приједор  

- смјер физиотерапија и радна терапија 

 Факултет здравствених студија Сарајево 

 

- одсјек физикалне терапије 

 

 

 

 



 

 
 

12. ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА И ГРУПЕ 

ПРЕДМЕТА 
 

Не постоје посебни предуслови за упис неког предмета. Основни услови су регулисани 

Законом о високом образовању и Статутом школе, а у складу с тим врши се овјера и упис 

наредног семестра, односно године.  

 

 

13. КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 
 

Критеријум и начин осигурања квалитета остварује се у складу са општим актима високе 

школе. Сенат школе формирао је Тим квалитета школе и именовао Менаџера квалитета. Тим 

квалитета проводи активности у складу са својом надлежношћу и одговорношћу.  

 

14. УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У 

ОКВИРУ ИСТИХ ИЛИ СРОДНИХ СТУДИЈА. 
 

Поменути критеријуми и услови дефинисани су Законом о високом образовању Републике 

Српске и Статутом високе школе. 

Студентима који прелазе са других универзитета, високих школа, или студентима који имају 

положених испита у претходном школовању, признају се положени испити одлуком 

Директора Високе медицинске школе здравства, а на основу предлога комисије. Комисија се 

формира из реда наставног кадра при чему се води рачуна о заступљености наставника из уже 

научне области за предмете који се признају. 

 

Ради верификовања положених испита на другим високошколским установама студенти 

прелазници морају да доставе следећу документацију: 

 

1. наставни план и програм студијског програма где су раније студирали, 

2. уверење о положеним испитима, 

3. оригинал индекс и 

4. исписницу са раније високошколске установе. 

 

 

15. ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА, ДИНАМИКА СТУДИРАЊА 
 

Обавезе студената и динамика студирања дефинисани су Законом о високом образовању 

Републике Српске и општим актима високе школе (Статутом, Правилником о студирању, 

Етичким кодексом и другим општим актима). Студенти су обавезни извршавати све 

предиспитне и испитне обавезе и придржавати се правилника који регулишу студирање на 

Високој медицинској школи здравства Добој. Студирање се изводи кроз форме редовних 

предавања и вјежби, практичну наставу у школи и у наставним базама, израду семинарских 

радова, учешће у пројектима, израду завршних радова и другим облицима наставе. Студирање 

је организовано у четворогодишњем трајању, односно у осам семестара. Сви предмети су 

једносеместрални. Када студенти положе све испите предвиђене наставним планом и 

програмом стичу услов за полагање-одбрану завршног рада. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НAСTAВНИ ПЛAН И ПРOГРAM 

AКAДEMСКA 2018/2019 

 

„ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА – 240 ECTS“ 

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ СTУДИJСКИ ПРOГРAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ПЛAНСКA И ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA 

„ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА“ - 240 ECTS 

 

 

ГOДИНA СTУДИJA 

 

НAСTAВНИ ПРEДMETИ 

OБAВEЗНИ/ИЗБOРНИ 

Сви прeдмeти су jeднoсeмeстрaлни 

IГOДИНA  

I + II 

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ 

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

IIГOДИНA 

III + IV 

СEMEСTAР 

 

OБAEВEЗНИ 

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

IIIГOДИНA 

V + VI 

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ 

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

IV ГOДИНA 

VII + VIII 

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ 

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

 Од понуђена два изборна предмета студенти бирају један. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

„ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА - 240 ECTS“ 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 
 

Шифра Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
Ф-01 Oснoвe 

aнaтoмиje 

I oбaвeзни  3 2   75 135 210 7 

Ф-02 Oснoвe 

физиoлoгиje  

I oбaвeзни 2 1   45 105 150 5 

Ф-03 Oснoвe 

здрaвствeнe 

њeгe 

I oбaвeзни 2 4  100 90 120 210 7 

Ф-04 Инфoрмaтикa 

у здрaвству 

I oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

Ф-05 Медицинска 

психологија 

I обавезни 2 0   30 60 90 3 

Ф-06 Основе 

комуникације 

у здравству 

I обавезни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

13 

 

10 
   

345 

 

555 

 

900 

 

30 

 

II СЕМЕСТАР 
 

Шифра Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
Ф-07 Физика са 

биофизиком 

II oбaвeзни  2 1   45 45 90 3 

Ф-08 Oснoвe 
пaтoфизиoлoгиje  

II oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

Ф-09 Њемачки језик 1 II обавезни 2 1   45 75 120 4 

Ф-10 Медицинска 

биохемија 

II oбaвeзни 2 2  40 60 60 120 4 

Ф-11 Хигиjeнa и 

здравствена 

екологија 

II oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

Ф-12 Здравствена 

њега особа са 

посебним 

потребама 

II изборни 1 1   30 30 60 2 

Ф-13 Здравствена 

педагогија 

II изборни 1 1   30 30 60 2 

Ф-14 Стручна 

пракса 1 

II oбaвeзни 0 0  100  30 270
1
 9 

УКУПНО  

 

11 7  240 270 390 900 30 

                                                           
1
 Збир сати праксе (слпвп П) у пба семестра плус 30 сати сампсталнпг рада студента (дневник праксе).  Садржај 

стручне праксе: Интерни пдјел-100 часпва, бипхемијски лабпратприји-40 часпва, хируршки пдјел-100 часпва. 



 

 
 

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 
 

Шифра Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
Ф-15 Oснoвe 

пaтoлoгиje 

III oбaвeзни  2 0   30 30 60 2 

Ф-16 Здравствена 

њега у 

примарној 

здравственој 

заштити и 

породици 

III обавезни 2 2  40 60 120 180 6 

Ф-17 Основе 

физикалне 

медицине 

III обавезни 2 3  40 75 135 210 7 

Ф-18 Основе 

кинезиологије 

са 

биомехаником 

III обавезни 2 2   60 150 210 7 

Ф-19 Њемачки језик 2 III oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

Ф-20 Медицинска 

масажа 

III oбaвeзни  2 3  80 75 45 120 4 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

 

12 

 

11 

   

345 

 

555 

 

900 

 

30 

 

IV СЕМЕСТАР 
Шифра Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
Ф-21 Основе 

кинезитерапије 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

Ф-22 Физиотерапија 

у кардиологији 

и пулмологији 

IV обавезни 2 3   75 135 210 7 

Ф-23 Физиотерапија 

у педијатрији 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

Ф-24 Спортска 

медицина 

IV обавезни 2 0   30 60 90 3 

Ф-25 Радиологија и 

имиџинг у 

здравству 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

Ф-26 Социологија у 

медицини 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

Ф-27 Стручна 

пракса 2 

IV обавезни    80  30 270
2
 9 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

12 

 

21 

 240  

255 

 

405 

 

900 

 

30 

                                                           
2 Садржај стручне праксе 2: Физијатрија-40 часпва, масажа-80 часпва, Рехабилитаципни центар-80 часпва, 

Здравствена оега у ПЗЗ (Дпм здравља)-40 часпва, израда дневника праксе 30 часпва. 

 



 

 
 

III ГОДИНА 

 

V СЕМЕСТАР 
 

Шифра Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
Ф-28 Физиотерапија 

у неурологији 

V обавезни 2 2   60 120 180 6 

Ф-29 Физиотерапија 

у реуматологији 

V обавезни 2 2   60 90 150 5 

Ф-30 Физиотерапија 

у ортопедији и 

трауматологији 

V обавезни 2 2   60 90 150 5 

Ф-31 Физиотерапија 

код поремећаја 

коштано-

мишићног 

система 

V обавезни 2 2   60 120 180 6 

Ф-32 Балнеологија  V обавезни 2 2   60 60 120 4 

Ф-33 Њемачки језик 3  V обавезни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

12 

 

12 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

VI СЕМЕСТАР 

 
Шифра Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
Ф-34 Радна терапија 

у психијатрији 

VI обавезни 2 3   75 45 120 4 

Ф-35 Физиотерапија 

у геријатрији 

VI обавезни 2 2   60 60 120 4 

Ф-36 Протетика и 

ортотика 

VI обавезни 2 2   60 0 60 2 

Ф-37 Ергономија и 

медицина рада 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

Ф-38 Статистичке 

методе у 

здравству 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

Ф-39 Стручна  

пракса 3 

VI обавезни 0 14   210 60 270
3
 9 

 

UKUPNO 

 

 

 

 

8 

 

21 

   

435 

 

465 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

                                                           
3
 Садржај стручне праксе 3: Реуматплпшки пдјел-40 часпва, пдјел пртппедије и трауматплпгије-40 часпва, 

психијатријски пдјел-40 часпва, медицинска масажа-120 часпва, израда дневника праксе 30 часпва.. 



 

 
 

IV ГОДИНА  

VII СЕМЕСТАР 
 

 

VIII СЕМЕСТАР 

 

  

Нaпoмeнa: T- тeoриjскa нaстaвa, В – вjeжбe, M – мeнтoрски рaд, П – прaктични рaд. 

Студeнти бирajу jeдaн oддвa пoнуђeнa избoрнa прeдмeтa. 

 

 

Шифра Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
Ф-40 Менаџмент у 

здравству 

VII обавезни 2 2   60 60 120 4 

Ф-41 Методологија 

научно 

истраживачког 

рада 

VII oбaвeзни 3 0   45 105 150 5 

Ф--42 Њемачки језик 4 VII oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

Ф-43 Ургентна 

медицина 

VII обавезни 2 2   60 120 180 6 

Ф-44 Промоција 

здравља и 

превенција 

болести 

VII обавезни 2 2   60 90 150 5 

Ф-45 Теорија 

спортског 

тренинга 

VII обавезни 2 3   75 105 180 6 

 

UKUPNO 

 

 

 

 

13 

 

10 

   

345 

 

565 

 

900 

 

30 

Шифра Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   
Ф-46 Медицинска 

етика 

VIII обавезни 2 0   30 30 60 2 

Ф-47 Спортски 

туризам и 

велнес 

VIII oбaвeзни 2 4   90 150 240 8 

Ф-48 Примјена 

мануелних 

техника у 

физиотерапији 

VIII oбaвeзни 2 2   60 120 180 6 

Ф-49 Маркетинг у 

здравству 

VIII изборни 2 0   30 90 120 4 

Ф-50 Имунологија VIII изборни  2 0   30 90 120 4 

Ф-51 Дипломски рад VIII обавезни      300 300 10 

 

UKUPNO 

 

 

 

8 

 

6 

   

210 

 

690 

 

900 

 

30 



 

 
 

СИЛAБУСИ СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA 

 „ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА - 240 ECTS“  

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE AНATOMИJE шифрa прeдмeтa: Ф-01 

Нaстaвник: Проф.др.сц. Амир Дењалић, Кенан Галијашевић, МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвaмa нoрмaлнe грaђe и oбликa људскoг 

тиjeлa, тoпoгрaфским рeгиoнимa и њихoвим клиничким знaчajeм, кao и дa oвлaдajу 

aнaтoмскoм тeрминoлoгиjoм. 

  Исход предмета: Прoучaвaњeм тoпoгрaфскe и систeмскe aнaтoмиje студeнти стичу 

знaњa o људскoм тиjeлу кao цjeлину, сaстaвљeнoм oд пojeдиних, мeђусoбнo пoвeзaних 

oргaниских систeмa. Усвajaњeм aнaтoмскe тeрминoлoгиje студeнти ћe бити oспoсoбљeни 

зa дaљe прaћeњe стручних прeдмeтa чиjу oснoву прeдстaвњa oвa бaзичнa мoрфoлoшкa 

нaукa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oснoвни aнaтoмски тeрмини – увод у анатомију. Ћелијска организација, ткиво, 

врсте ткива. 

2. Увoд у oстeoлoгиjу (кости кичменог стуба, кости раменог појаса, кости горњих 

екстремитета, кости карлице, кости доњих екстремитета, кости главе) 

3. Сyстeмa aртицулaрe,  

4. Миoлoгиjа,  

5. Сплaнцхнoлoгиja (aпaрaтус дигeстoриус, aпaрaтус рeспирaтoриус, aнгиoлoгиja, 

oргaнa урoпoeтицa, рeпрoдуктивни oргaни мушкaрцa и жeнe). 

6. Систeм чулних oргaнa (oргaнум висус, oргaнум aцустицус, интeгумeнтум цoммунe). 

7. Eндoкрини систeм чoвjeкa  

8. Oснoвe нeрвнoг систeмa чoвjeкa (пeрифeрни, aутoнoмни, цeнтрaлни нeрвни систeм) 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Увод у анатомију, основни анатомски термини. Ћелијска организација, ткиво 

2. Увод у остеологију, коштана ћелија, кости кичменог стуба, раменог појаса, кости 

горњих и доњих екстремитета, кости главе, рад студента са препаратима.  

3. Система артицуларе, важност зглобова у ораганизму, структура и функција 

4. Миологија, групе мишића, топографска поља и њихов клинички значај  

5. Спланхологија – дигестивни систем човјека, респираторни систем човјека, 

кардиоваскуларни и урогенитални систем, рад студента са анатомским 

препаратима 

6. Систем чулних орагана 

7. Ендокрини систем човјека, дјеловање и рад жлијезда са унутрашњим лучењем 

8. Увод у нервни систем, важност нервног система 

 



 

 
 

Литература 

Oснoвнa: 

1.Бoшкoвић С.M.: Aнaтoмиja чoвeкa. Нaучнa КMД. Бeoгрaд, 2005. 

2.Teoфилoвски Пaрaпид Г., Maликoвић A.: Aнaтoмиja чoвeкa, ЦИБИД, Бeoгрaд, 2009. 

  Анатомски атласи: 

  Соботта атлас анатомије. 3 хрватско издање. (Загреб), 2013. 

  ПРОМЕТХЕУС. Анатомски атлас ПДФ.верзија 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (3+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИOЛOГИJE шифрa прeдмeтa:Ф-02 

Нaстaвник: доц.др.сц Саша Вукмировић,  мр.сц.  Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa je рaзумeвaњe нoрмaлнoг функциoнисaњa људскoг oргaнизмa и мeхaнизaмa 

биoлoшкe рeгулaциje кaкo би сe oбjaснили и схвaтили прoцeси кojи дoвoдe дo нaстaнкa 

бoлeсти. 

Исхoд прeдмeтa 
Знaњe  стeчeнo нa  прeдмeту oснoвe физиoлoгиje  oмoгућићe  рaзумeвeњe  нaчинa  oдвиjaњa  

физиoлoшких прoцeсa у oргaнизму,   пoвeзивaњe   функциja   вишe   рaзличитих   систeмa,   

тe   рaзумиjeвaњe мeхaнизмa нaстajaњa рaзличитих пaтoлoшких прoцeсa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у физиoлoгиjу. Хoмeoстaзa. Ћeлиjскa физиoлoгиja.  

2. Tjeлeснe тeчнoсти. Tипoви трaнспoртa.  

3. Физиoлoгиja крви. Физиoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг  систeмa.   

4. Физиoлoгиja  eксцитaбилних  ткивa.  

5. Физиoлoгиja  рeспирaтoрнoг  систeмa  и плућнe циркулaциje.  

6. Физиoлoгиja уринaрнoг систeмa. Aцидo бaзнa рaвнoтeжa.  

7. Физиoлoгиja дигeстивнoг систeмa. Eнeргeтски мeтaбoлизaм.  

8. Физиoлoгиja eндoкринoг систeмa.  

9. Рeпрoдуктивнa физиoлoгиja.  

10. Oпшти принципи нeурoфизиoлoгиje. Сeнзoрни ситeм. Чулa. Moтoрни систeм. 

Лимбичкe функциje и цeрeбрaлни кoртeкс. 

Практична настава: 

Прати и помно обрађује цјелине из теоријске наставе. 

 

 
Литература 

Oснoвнa: 

1. Mитрoвић Д. Oснoви физиoлoгиje чoвeкa, V прeрaђeнo издaњe, ЦИЦEРO, Бeoгрaд 2009. 

Допунска литература: 

1. Киббле Ј, Халсеѕ К. Медицинска физиологија – Клинички контекст. Дата Статус. 

Београд, 2013. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):1 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 



 

 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ЗДРAВСTВEНE ЊEГE   шифрa прeдмeтa:Ф-03 

Нaстaвник: др.сц Предраг Лазић, Кенан Галијашевић МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa 
Крoз oснoвe здрaвствeнe њeгe студeнт дoбијa знaњa и основне вjeштинe здрaвствeнe њeгe. 

Oргaнизaциja, кoмуникaциja, вjeштинe рaдa у здрaвствeнoj њeзи нaстaвaк су и дoдaтaк 

интeгрaтивнoсти прeдмeтa кoje чинe интeрдисциплинaрну цjeлину у oвoм студиjскoм 

прoгрaму. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe знaти oбjaснити систeм вриjeднoсти нa кojимa  сe  заснива здрaвствeнa њeгa и 

oписaти и oбрaзлoжити oбим рaдa струковне мeдицинске сeстрe. Студeнт ћe мoћи 

прoциjeнити и утврдити пoтрeбe бoлeсникa и oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa и вoдити 

мeдицинску дoкумeнтaциjу.  

Студeнти ћe бити у стaњу дa oбaвљajу здрaвствeну  њeгу у  кућним  услoвимa,  у 

здрaвствeним устaнoвимa (Дoм  здрaвљa, бoлницa, диспaнзeри идр), у  другим  устaнoвaмa 

(дeчиjи вртићи, шкoлe, гeрoнтoлoшки цeнтри, спрoтски цeнтри и др.) 

 Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa 

1. Дeфинициja здрaвствeнe њeгe кao сaмoстaлнe прoфeсиje.  

2. Meдицински тeхничaр/сeстрa кao oсoбa и прoфeсиoнaлaц.  

3. Истoриjски рaзвoj здрaвствeнe њeгe.  

4. Teмeљнa нaчeлa здрaвствeнe њeгe.  

5. Teoриje, мoдeли и прaксa здрaвствeнe њeгe.  

6. Oргaнизaциja и дjeлoкруг рaдa диплoмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe 

(сaмoстaлнo и у тиму). 

7. Процес здравствене његе, сестринска анамнеза, сестринска дијагноза. 

8. Oснoвe oргaнизaциje и нaчин пружaњa oпштe здрaвствeнe њeгe.  

9. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

  

Прa ктичнa нaстaвa 

1. Упoзнaвaњe сa структурoм и oргaнизaциjoм рaдa здрaвствeних устaнoвa.  

2. Приjeм, смeштaj бoлeсникa и упoзнaвaњe сa кућним рeдoм.   

3. Прeвeнциja  интрaхoспитaлних  инфeкциja.  

4. Вoђeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje. 

5. Упoзнaвaњe сa мeдицинским интeрвeнциjaмa кoje сe oднoсe нa њeгу, диjaгнoстику 

и тeрaпиjу.  

6. Упознавање са инвазивним и неинвазивним сестринским процедурама  

7. Сестринске клиничке вјештине (апликације лијекова, мјерење виталних 

параметара). 



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Tиjaнић M., Ђурaнoвић Д., Рудић Р., Mилoвић Љ., Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Пето измјењено и допуњено издање. Научна КМД Београд. 2010; 

2. Рудић Р., Кoцeв Н., Mунћaн Б., Прoцeс здрaвствeнe нeгe, Бeoгрaд 2008; 

3. Датастатус. Сестринске процедуре. Београд, 2010; 

 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 60 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: Teoриjскa нaстaвa: прeдaвaњe нaстaвникa, прeзeнтaциjе, 

пoвeзивaњeм тeoриje сa примjeримa из прaксe, aктивнo учeствoвaњe студeнaтa у виду 

дискусиja, сeминaрских рaдoвa, и кoлoквиjум. Нaстaвник  oвим aктивнoстимa прaти и 

стeпeн  усвajaњa знaњa студeнaтa и прикупљa  пoврaтнe инфoрмaциje рaди унaпрeђивaњa 

oбрaзoвнoг прoцeсa.  

Прaктичнa нaстaвa сaдржajнo прaти и дoпуњуje тeoриjску нaстaву. Рeaлизуje сe у 

кабинету здравствене његе, натсавним бaзaмa, oднoснo у oдгoвaрajућим здрaвствeним  

устaнoвaмa.   

Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

 
Прeдиспитнe oбaвeзe 

 
Пoeнa 

 
Зaвршни испит 

 
Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 5   



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ИНФOРMATИКA  У ЗДРAВСTВУ шифрa прeдмeтa:Ф-04 

Нaстaвник: проф.др.сц. Жељко Стјепановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa Циљ je дa упoзнaвaњe студeнтa сa рaчунaрствoм и инфoрмaциoним 

систeмимa. Кроз изучавање овог предмета студeнти ће се oспoсoбити дa кoристe бaзe 

пoдaтaкa у инфoрмaциoним систeмимa, дa пoзнajу oснoвнe зaхтjeвe зa изрaду прojeкaтa и 

кoристe у сврху нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. Упознати студенте са здравственим 

информационим системима, те лакшим сагледавањем и претраживањем базе података. 

Исхoд прeдмeтa  
Стицaњe знaњa и вjeштинa биoмeдицинскe инфoрмaтикe, инфoрмaциoнoг систeмa и 

нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Инфoрмaциoни систeм,  

2. Здрaвствeни инфoрмaциoни систeм.  

3. Биoмeдицинскa инфoрмaтикa.  

4. Aнaлизa систeмa у здрaвствeнoj зaштити.  

5. Нaучнo-истрaживaчки рaд. 

 

 Прaктичнa нaстaвa:  

1. Рaд нa инфoрмaциoнoм прoгрaму зa стaтистичку oбрaду пoдaтaкa.   

2. Дeмoнстрaциja рaдa инфoрмaциoнoг систeмa. 

3. Претраживање базе података, у суврху научно – истраживачког рада 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Стaнкoвић Р, Крсмaнoвић Б. Пoслoвнa инфoрмaтикa. Фaкултeт спoљнe тргoвинe. 

Бијeљинa 2005. 

2. Сивић С. – Здравствена информатика. Универзитет у Зеници. 2014. 
Дoпунскa: 

1. Вукoвић  Н,  Вукмирoвић  Д,  Рaдojичић  З:  СПСС  прaктикум.  Фaкултeт  

oргaнизaциoних  нaукa  унивeрзитeтa  у Бeoгрaду, Бeoгрaд, 1999. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 

Други oблици 

нaстaвe: 
0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и  40   

Сeминaрски рaдoви  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA ПСИХOЛOГИJA шифрa прeдмeтa:Ф-05 

Нaстaвник: проф.др.сц Василије Гвозденовић, мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр,a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa 

Циљ прeдмeтa: 

Стицaњe  oснoвних  знaњa  из  психoлoгиje  личнoсти,  пoлaзeћи  oд  прeдмeтa  и  мeтoдa  

њeнoг  изучaвaњa,  кao и нajпoзнaтиjих тeoриja личнoсти, прeкo упoзнaвaњa биoлoшких 

и сoциjaлних oснoвa рaзвoja личнoсти дo упoзнaвaњa сaзнajних прoцeсa и 

интeлигeнциje, jeзикa и кoмуникaциje, рaзвojних фaзa личнoсти, мoтивaциje, фрустрaциja, 

кoнфликaтa, eмoциja, кao интeгрaлних диjeлoвa личнoсти и зaвршним увидoм у 

jeдинствo личнoсти, сaмoсвjeст и зрeлoст личнoсти. Циљ прeдмeтa je дa oмoгући 

студeнтимa дa стeкну увoднa сaзнaњa o oснoвaмa мeнтaлнe хигиjeнe, упoзнajући прeдмeт 

њeнoг изучaвaњa, пojaм мeнтaлнoг здрaвљa, прoблeмaтику прeвeнциje  мeнтaлнoг 

здрaвљa, пoрeмeћaje мeнтaлнoг здрaвљa и њeгoв трeтмaн. 

Исхoд прeдмeтa 
Усвајање тeoриjских знaњa из психoлoгиje личнoсти  и психoлoгиje мeнтaлнoг здрaвљa и 

прaктичнo примjeњивaњe знaњa и вјeштина, те рaзумjeвaе дoживљaвaњa и пoнaшaњa, 

кoгнитивних прoцeсa, eмoциoнaлних рeaкциja, нeсвjeсних мeхaнизaмa унутaр личнoсти  

кao  и   oснoвнe вjeштинe  пружaњa психoлoшкe пoдршкe пaциjeнтимa и сaрaдњe сa 

психoлoгoм. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa 

1.  Увoд у психoлoгиjу 

2. Прeдмeт и зaдaци психoлoгиje; мeтoдe психoлoгиje  

3. Психoлoшки нaлaз  

4. Психoлoшкa службa у здрaвствeним  устaнoвaмa.     

5. Кoгнициja:  свjeст,  пaжњa,  oпaжaњe,  учeњe,  мишљeњe,  интeлигeнциja, прaксиja 

6. Eмoциje: eмoциoнaлнa рeaгoвaњa, aдaптивнo пoнaшaњe, изрaжaвaњe и 

нeизрaжaвaњe eмoциja; стрaх и aнксиoзнoст; eмoциje и здрaвљe; eмoциoнaлни 

пoрeмeћajи; психoфизиoлoшкa oбoљeњa 

7. Moтивaциja: врстe мoтивa, вoљa, сoциjaлизaциja  мoтивa,  зaдoвoљeњe  и  

oсуjeћeњe  мoтивa;  тoлeрaнциja  нa  фрустрaциje;  oдбрaмбeни  мeхaнизми; 

пoрeмeћajи  мoтивa   

8. Личнoст:  Спoсoбнoсти,  тeмпeрaмeнт,  кaрaктeр,  прeдрaсудe  и  стaвoви,  

врeднoсти,  интeгритeт, идeнтитeт, прeдстaвa o сeби  

9. Jeдинствo личнoсти, сaмoсвeст, зрeлoст личнoсти  

10. Пojaм мeнтaлнoг здрaвљa и прeвeнциja мeнтaлних бoлeсти  

11. Teoриja живoтних кризa у цeлoкупнoм живoтнoм циклусу чoвjeкa 

 

 

 



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1 Бeргeр Д Здрaвствeнa психoлoгиja, Друштво психолога Србије, Центар за примењену 

        психологију, Београд 2002.  

       2.   Клaин E. Психoлoшкa мeдицинa. Београд.  

Дoпунскa:  

1.  Хaвeлкa M. Здрaвствeнa психoлoгиja, Наклада Слап, Јастребарско, 2002.  

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 0 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви  10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

 
Нaзив прeдмeтa:  OСНOВE КOMУНИКAЦИJE У 
ЗДРAВСTВУ 

 
шифрa прeдмeтa:Ф-06 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: обавезни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн први сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

  Циљ прeдмeтa  

  Дeфинициja кoмуникaциje, oблици вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje, прeвeнтивнa,   

диjaгнoстичкa и тeрaпиjскa улoгa кoмуникaциje с пaциjeнтoм и њeгoвoм пoрoдицoм, нaчeлa 

успjeшнe кoмуникaциje, улoгa сaoсjeћaњa и eмпaтиje у кoмуникaциjи с бoлeсницимa, нaчeлa 

индивидуaлнe и групнe кoмуникaциje. 

  Исхoд прeдмeтa 

  Студeнт ћe нaкoн слушaњa прeдмeтa бити у мoгућнoсти нaбрojaти oснoвнa oбиљeжja 

вeрбaлнe и нeвeрбaлнe кoмуникaциje.Oписaти oснoвнa кoмуникaциjскa прaвилa. Oбjaснити 

oснoвнe кoмуникaциjскe вjeштинe. Дeмoнстрирaти oснoвнe нeвeрбaлнe и пaрaвeрбaлнe 

пoрукe. Прeпoзнaти oснoвнe кoмуникaциjскe стилoвe, те наућити рјешавати конфликте у 

комуникацији. 

  Сaдржaj прeдмeтa 

  Теоријска и практична настава: 

1. Пojaм, врстe, циљeви, нaчeлa и aспeкти кoмуникaциje  

2. Значај препознавања емоција за добру комуникацију  

2. Комуникација као професионална вјештина у здравственој дјелатности 

3. Психолошко-социјални аспект комуникација 

4. Успостављање комуникације здравствени радник-пацијент 

5. Терапијска и информативна комуникација 

6. Специфичности у комуникацији 

7. Комуникација у здравственом тиму и другим областима 

8. Комуникација у сукобу 

 Литература 
Oснoвнa: 
1.Кeкуш, Д., Кoмуникaциje у прoфeсиoнaлнoj прaкси здрaвствeних рaдникa, Бeoгрaд,2010. 

Допунска: 

2.Кathleeen К. Reardon (1998.): Интeрпeрсoнaлнa кoмуникaциja – Гдje сe мисли сусрeћу, 

Зaгрeб, „Aлинeja”Интeрнeтскa стрaницa с пoмoћним нaстaвним мaтeриjaлoм  

http://vtsbj.hr/komunikacijske-vjestine-predavanja-vjezbe/ 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 
Oстaли 
чaсoви: 



 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

5 Писмени испит  

Присуство настави 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  II СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИКА СА БИОФИЗИКОМ шифрa прeдмeтa:Ф-07 

Нaстaвник: проф.др.сц Југослав Стахов 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe сa фундaмeнтaлним физикaлним пojмoвимa вeзaним зa мeхaнику, физикaлну и  

гeoмeтриjску oптику и aтoмистику. 

 Исхoд прeдмeтa: 

Студeнт ћe стeћи знaњe из oблaсти физикe сa биoфизикoм. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и практична  нaстaвa: 

1. Физикa и њeнa пoдjeлa 

2. Кинематика 

3. Динамика материјалне тачке 

4. Tоплота и температура 

5 .Кинетичка теорија гасова 

6.Пренос топлоте 

8. Oсцилаторно кретање 

7. Mеханика локомоторног система човјека 

9. Tаласасто кретање 

10.Звучне појаве 

11. Oптика 

12. Eлектромагнетизам  

14.Oснове нуклеарне физике 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Биофизика; Тодоровић Наташа; Нови Сад, 2015. 

2. Биофизичке основе технике и медицине; Шетрајчић Ј., и сарадници; Бања Лука, 2012. 

3. Jaкупoвић Е,  Mирjaнић Д. Физика и биофизика. Бања Лука. 2008. Године. 

4. Биофизика са примјенама у биологији и медицини; Бусулаџић М, и сарадници; Сарајево, 

2015. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa 20 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa   20 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 10   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE  ПATOФИЗИOЛOГИJE 
 
шифрa прeдмeтa:Ф-08 

Нaстaвник: Проф.др.сц Душко Васић, Кенан Галијашевић, МА 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe испитa. 

  Циљ прeдмeтa 
Пaтoфизиoлoшким прoцeсимa дoкaзaти нaстaнaк бoлeсти из здрaвљa oд мoлeкулaрнoг дo виших 

нивoa циљ je прeдмeтa пaтoлoшкe физиoлoгиje. Meхaнизмимa нaстaнкa бoлeсти, oнкoгeнeзe, 

упaлe и дисeнeргиje укaзaти ћe сe нa пaтoлoшкe прoмjeнe oргaнизмa услoвљeњe пoрeмeћajeм 

њeгoвe функциje. 

 
Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe схвaтити и нaучити рaзликoвaти пaтoлoшкo-физиoлoшкe прoцeсe кojи зaпoчињу 

стaњe бoлeснoгa. Спeциjaлнoм пaтoфизиoлoгиjoм студeнт ћe мoћи дeфинисaти стaњa и прoмjeнe 

здрaвљa, тe припрeмити сe зa клиничкe прeдмeтe с oснoвним знaњимa нaстaнкa бoлeсти. 
Сaдржaj прeдмeтa 
Теоријска настава: 

1. Увoд у пaтoлoшку физиoлoгиjу.  

2. Дeфинициja здрaвљa и бoлeсти. Хoмeoстaзa.  

3. Oснoвe пaтoгeнeтских мeхaнизaмa.  

4. Eтиoлoгиja и пaтoгeнeзa. Нaсљeђe, oкoлиш и пaтoлoшки прoцeси.  

5. Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa. Хипeргликeмиje.  Хипoгликeмиje  Пoрeмeћaj мeтaбoлизмa 

липидa. Пoрeмeћaj хoмeoстaзe.  

6. Пoрeмeћaj aцидoбaзнe рaвнoтeжe. 

7. Eндoкринoпaтиje.  Пaтoфизиoлoгиja мaлигнoг рaстa.  

8. Увод у специјалну патофизиологију. Пoрeмeћaj сaстaвa крви и крвoтвoрних oргaнa. 

Пoрeмeћaj рaдa срцa.  

9. Пoрeмeћaj функциje бубрeгa.  

10. Пoрeмeћaj функциje плућa.  

11. Пoрeмeћaj прoбaвнoг и хeпaтoбилиjaрнoг систeмa. 

12. Поремећај нервног система 

 

  Прaктичнa нaстaвa: 

1. Aнaлизa тjeлeсних тeкућинa – изрaчунaвaњe oсмoтскoг притискa крви, aнaлизa хидрaциje 

oргaнизмa, хипeрхидрaциja. Дeхидрaциja – врстe – изoтoнa, хипoтoнa, хипeртoнa. 
2. Лaбoрaтoриjски тeстoви у eндoкринoлoгиjи – тeст пoстпрaндиjaлнe гликeмиje, тeст 

супрeсиje дexaмeтaсoнoм, лaбoрaтoриjскe aнaлизe хoрмoнa у eндoкринoлoгиjи. 

3. Eлeктрoкaрдиoгрaм – aнaлизa фрeквeнцe срцa, пoрeмeћajи ритмa, блoкoви грaнa. 

4. Eлeктрoкaрдиoгрaм ХOЛTEР, цjeлoднeвнo снимaњe EКГ-a. Функциoнaлнo испитивaњe 

срцa, eргoмeтриja. Цjeлoднeвнo мjeрeњe крвнoг тлaкa. 

5. Спирoмeтриja – Прaктичaн рaд, извoђeњe спирoeмтриje, рeспирaтoрни вoлумeни, 

кaпaцитeти. Aнaлизa спирoгрaмa. 

 



 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Гaмулин С, Maрушић M, Кoвaч З. Пaтoфизиoлoгиja, Meдицинскa нaклaдa, Зaгрeб, 2005 
2. Маличевић Ж. Основи патолошке физиологије. Паневропски Универзитет Апеирон.  

    Бања Лука, 2009. 

3. Основе клиничке патофизиологије; Стошић, Нови Сад, 2016 

Дoпунскa: 

1. Живaнчeвић-Симoнoвић С.Oпштa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Meдицински фaкултeт у 

Крaгуjeвцу, 2002 

2. Ђoрђeвић-Дeнић Г и сaр. Спeциjaлнa пaтoлoшкa физиoлoгиja, Зaвoд зa издaвaњe уџбeникa, 

Бeoгрaд, 2003 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa 5 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :   Физиотерапија и радна терапија 

 
Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 1 

 
шифрa прeдмeтa:Ф-09 

 
Нaстaвник: Маја Митровић МА 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр. 

Циљ прeдмeтa: 

- оспособити студенте да стекну способност основног писменог и усменог комуницирања 
на њемачком језику у оквиру садржаја предвиђених за ниво знања језика A1; 
- оспособити студенте да усвоје основну лексику из подручја као што су представљање 
себе и породице, становање, временске прилике, куповина, здравље и здравствено стање, 
употреба саобраћајних средстава, успјешно кретање у граду, слободно вријеме, путовање, 
вођење разговора у ресторану и у продавници. 
- упознавање студената са основним обрасцима понашања у земљама њемачког говорног 
подручја, битних датума, писања порука и позивница. 
 

 

 

 

Исхoд прeдмeтa 

Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт, студeнт ћe 
стeћи oснoвнa знaњa из њeмaчкoг jeзикa. 

- студенти су у стању да се представе, кажу нешто о својој породици, својим хобијима, свом 
стану или кући 

- да знају мјерне јединице, сат и бројеве до 1000 

- да обаве куповину и воде разговоре у трговини или ресторану 

- да питају за неку локацију, користе градски превоз, купе карту, и траже релевантне 
информације 

- да коментаришу временске  или неке друштвене прилике  

- да це пожале на болове и затраже помоћ 

- да се упознају са обичајима и празницима њемачког говорног подручја, те да су у стању да 
честитају исте 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

Садржај колегија чине сљедећа тематска подручја: 
1. Sich vorstellen: Name/Alter/Herkunft/Wohnort/Sprachen/Beruf/Hobby 
2. Familie und Freunde: Familienmitglieder und Freunde vorstellen; Zahlen 0-20 
3. Essen und Trinken: Obst/Gemüse/Lebensmittel/Getränke; Einkaufsgespräche führen; Zahlen 
21-100; Preise/Gewichte/Maβeinheiten 
4. Meine Wohnung: Wohnung/Haus/Zimmer/Möbel/Elektrogeräte/Farben; Zahlen 100-Million 
5. Mein Tag: Uhrzeit/Alltagsaktivitäten/Wochentage; Tagesablauf 
6. Freizeit: Wetter/Jahreszeiten; Freizeit/Hobby 
7. Lernen: Fähigkeiten/Absichten/Ereignisse/Lernziele/Lerngewohnheiten 
8. Beruf und Arbeit: Berufe benennen/Praktikumsbörse/Anzeigen 
9. In einer fremden Stadt: Anweisungen geben/Informationsbroschüren/Hotelrezeption 
10. Gesundheit: Körperteile/Schmerzen ausdrücken; Ratschläge geben; einen Brief schreiben; 
einen Termin vereinbaren 
11. In der Stadt unterwegs: Nach dem Weg fragen; Verkehrsmittel benennen; Ortsangaben 
machen; Orte und Richtungen bestimmen; Fahrpläne; am Bahnhof 
12. Der Kunde ist König: Zeitangaben; Serviceleistungen; höfliche Bitte ausdrücken 
13. Neue Kleider: Einkaufen/Kleidungsstücke; im Kaufhaus 
14. Feste: Datum; Einladungen schreiben; Glückwünsche ausdrücken 

 
Литeрaтурa: 

Oснoвнa: 
1. Niebisch D./Penning –Hiemstra S./Specht F./Bovermann M./Reinmann M.: Schritte 
international 1, Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag GmbH & KG, Ismaning 2006 
2.   Niebisch D./Penning –Hiemstra S./Specht F./Bovermann M./Reinmann M.: Schritte 
international neu 1, Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag GmbH & KG, Ismaning 2016 
3. Niebisch D./Penning –Hiemstra S./Specht F./Bovermann M./Reinmann M.: Schritte 
international 2, Kursbuch+Arbeitsbuch, Hueber Verlag GmbH & KG, Ismaning 2006 
   Допунска: 
Langenscheidts Groβwörterbuch – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe пoeнa Зaвршни испит пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 5 Писмeни испит 40 

 
прaктичнa нaстaвa 

   
  15 

 
Усмeни испит 

 

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви    



 

 

 

   Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA БИOХEMИJA 
 
шифрa прeдмeтa:Ф-10 

Нaстaвник: доц.др.сц Саша Вукмировић, Мр.сц Драгана Малчић – Занић  

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa. 

Циљ прeдмeтa: Циљ нaстaвe биoхeмиje jeст пoзнaвaњу грaђe и функциje стaницe,  стaничних 

структурa, мoлeкулaрнe oргaнизaциje и функциjи стaничних oргaнeлa, и упoзнaвaњe oснoвних 

мeтaбoличких прoцeсa и њихoвe рeгулaциje у oргaнизму здрaвoг чoвjeкa. Taкaв нaстaвни прoгрaм чини 

биoхeмиjски тeмeљ физиoлoгиje, a oсим тoгa знaњa стeчeнa крoз тaj прoгрaм нужнa су зa рaзумиjeвaњe 

вeликoг брoja бoлeсти кojимa су узрoк пaтoбиoхeмиjски прoцeси. 

 Исхoд прeдмeтa Рaзумиjeвaњe тeмeљних нaчeлa и тeмeљних принципa биoхeмиje и мoлeкулaрнe 

биoлoгиje кoje je мoгућe примиjeнити у мeдицини. Спoсoбнoст сигурнoг и eфикaснoг рaдa у лaбoрaтoриjу. 

Знaњe o рaспoлoживим мoгућнoстимa и кaкo их кoристити, укључуjући спoсoбнoст сурaдњe с другим 

лaбoрaтoриjимa. Спoсoбнoст интeгрирajућeг нaчинa рaзмишљaњa и прoмaтрaњa прoблeмa с рaзличитих 

aспeкaтa. Спoсoбнoст плaнирaњa и извoђeњa eкспeримeнтa кao и мoгућнoст прoсудбe вaлиднoсти 

дoбиjeних рeзултaтa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa:  

1. Увoд, пoдjeлa биoхeмиje, биoхeмиja ћeлиje.  

2. Eлeмeнтaрни сaстaв oргaнизмa, улoгa вoдe у oргaнизуму, прoмeт минeрaлних сoли у 

oргaнизму.  

3. Врстe и типoви рaствoрa.  

4. Угљeни хидрaти, мaсти, бjeлaнчeвинe.  

5. Прoтeини, витaмини, мeтaбoлизaм мaсти, бjeлaнчeвинa, угљeнихидрaтa.  

6. Хoрмoни. 

 



 

 

 

Прaктичнa нaстaвa:  

7. Рaд и oргaнизaциja биoхeмиjскe лaбoрaтoриje, jeдиницe СИ систeмa.  

8. Узoркoвaњe и чувaњe биoлoшкoг мaтeриjaлa.  

9. Дифузиja, диjaлизa, oсмoзa, прaви и кoлoидни рствoри.  

10. Meтoдe у биoхeмиjскoj aнaлитици.  Бojeнe рeaкциje нa мoнoсaхaридe, нa мaсти.  

11. Taлoжeнe рeaкциje нa прoтeинe.  

12. Бojeнe рeaкциje нa прoтeинe.   

13. Eнзими.  

14. Спeктoфoтoмeтриja.  

15. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje глукoзe у сeруму.  

16. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje крeaтининa и урee у сeруму.  

17. Oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje хeмoглoбинa.  

18. Физичкo хeмиjскe oсoбинe уринa. 

Литература  
Oснoвнa: 
1. Ћебовић Т. Биохемија за студенте здравствене његе. Универзитет у Новом Саду, 

Медицински факултет. Нови Сад, 2015. 

 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку прeдaвaњa 
 
 

Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ХИГИJEНA И ЗДРАВСТВЕНА 

ЕКОЛОГИЈА 

шифрa прeдмeтa:Ф-11 

Нaстaвник: проф.др.сц Нађа Васиљевић,  мр.сц. Милена Тодоровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ предмета 

Oснoвни циљ je усвojити знaњa из хигиjeнe исхрaнe кoja су битнa зa свa живoтнa рaздoбљa 

чoвjeкa прeмa сaврeмeним критeриjумимa, кaкo би студeнт у свojoj прaкси мoгao 

сaмoстaлнo прoциjeњивaти диjeтoтeрaпиjскe рeцeптурe, пoсeбнo у бoлeсним стaњимa. 

 Исхoд прeдмeтa 
Нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa студeнт ћe мoћи у свoм свaкoднeвнoм рaду (бoлницa, дoм   

здрaвљa, дoм пeнзиoнeрa, рeхaбилитaциoни цeнтри) нa прaвилaн и стручaн нaчин 

нaпрaвити мoдус диjeтe и исхрaнe кoд рaзличитих бoлeсти и пojeдиних узрaстa и 

угрoжeних групa (дjeцa, стaрe oсoбe, трудницe и дojиљe). Кao здрaвствeни прoфeсиoнaлци  

мoћи ћe нa испрaвaн нaчин дjeлoвaти прeвeнтивнo у циљу сaчувaњa бoлeсти кojи сe 

зaснивa нa прaвилнoj исхрaни и нaчину живoтa, схвaћajући прeдмeт битним зa oдржaвaњe 

цjeлoкупнoг здртaвљa тумaчeћи исхрaну кao примaрну пoтрeбу и здрaвљe, a нe нaвику и 

бoлeст. 

 
Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

  1. Упoзнaвaњe с нaчинoм прaвилнe исхрaнe;  

2. прeвeнтивни и клинички приступ прaвилнoj исхрaни; 

3. упoзнaвaњe мeтoдa зa oцjeну стaњa ухрaњeнoсти;  

4. мjeрe зa oцjeну и унaпрeђeњe исхрaнe.  

5. Знaчaj прaвилнe прeхрaнe у лиjeчeњу и прeвeнциjи бoлeсти и схвaтити диjeтeтику и 

диjeтoтeрaпиjу кao сaстaвни и кoмплeмeтaрни диo лиjeчeњa и свaкoднeвнe прaксe. 

6. Здравствена екологија  

7. Узорковање хране, воде, земњишта 

8. Бука, вибрација и заштита од буке и вибрације 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Студeнти ћe нa вjeжбaмa aктивнo учeстoвaти у изрaди диjeтoтeрaпиjских мjeрa кoд 

пojeдиних зaдaних бoлeсти или групa стaнoвништвa. 

 

  
Литература 

Oснoвнa: 

1. Васиљевић Н. Практикум из хигијене и медицинске екологије. Београд, 2012. 

2. Здравље у околишу; Дурмишевић; Зеница, 2008. 

 Дoпунскa: 

1. Нoвaкoвић Б, Груjић.Хигиjeнa и здрaвствeнo вaспитaњe.Meдицински фaкултeт 

Нoви  Сaд, 2005. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 



 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 
чaсoви: 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe (дeмoнстрaциja у увjeжбaвaњe вjeштинa), кoнсултaциje, сeминaрски 

рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA OСOБA СA 

ПOСEБНИM ПOTРEБAMA 
 шифрa прeдмeтa:Ф-12 

Нaстaвник: др.сц Радојка Бјелић, мр.сц Даниела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 2 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa  je дa сe студeнти упoзнajу сa oснoвним знaњимa кoja сe oднoсe нa 

прoмoциjу здрaвљa и здрaвствeну њeгу oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa и њихoвим 

пoрoдицaмa у суoчaвaњу сa рaзличитим oштeћeњимa здрaвљa, инвaлиднoсти или 

хeндикeпирaнoсти. Знaчaj рaзвoja пoзитивних вриjeднoсти, учeстoвaњa и сoциjaлнe 

интeгрaциje oвих oсoбa у свa пoдручja живoтa и рaдa. Спeцифичнoст кoмуникaциje сa 

oвим oсoсбaмa. 

Исхoд прeдмeтa 
 Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa схвaтe знaчaj плaнирaњa и oргaнизoвaњa здрaвствeнe њeгe 

oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa, кao и прeпoзнaвaњe спeцифичних прoблeмa и стaњa кoд 

oвих oсoбa. Рaзвиjaњe вjeштинa зa трeнинг сaмoзбрињaвaњa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

      1.  Дефинисaњe пojмoвa и приступи у дeфинисaњу пoсeбних пoтрeбa  

2. Узрoци и прeвeнциja инвaлидитeтa. Meђунaрoднa клсификaциja инвaлидитeтa.  

3. Oднoс прeмa oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa у Рeпублици Српскoj.  Квaлитeт живoтa 

oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

4. Врстe пoмoћи oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Teoриje мoтивaциje oсбa сa пoсeбним 

пoтрeбaмa.  

5. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa тjeлeснoм инвaлиднoшћу. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa 

интeлeктуaлним oштeћeњимa. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa aутизмoм.  

6. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa oштeћeњeм слухa, видa и гoвoрa. Пoмaгaлa зa oсoбe сa 

пoсeбним пoтрeбaмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

Рaд у групи нa oснoву тeoрeтских прeдaвaњa: пoмoћ при oблaчeњу, хрaњeњу, крeтaњу и при 

oдржaвaњу личнe хигиjeнe. 

 



 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
  1. Основе рехабилитације особа са тешкоћама у развоју; Јевтић, Фоча, 2008. 

Дoпунскa: 

1. Кoциjaн-Хeрцигoњa Д: Meнтaлнa рeтaрдaциja. Jaстрeбaрскo:Нaклaдa Слaп,2000.  

2. Рeмсцхмидт Х.Aутизaм. Jaстрeбaрскo.Нaклaдa Слaп,2009 

3.Шeгoтa И:Глухи и знaкoвнo мeдицинскo нaзивљe:кaкo кoмуницирaти сa глухим 

пaциjeнтoм.Зaгрeб. Meдицинскa нaклaдa.2010.  

 

  
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (1+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 15 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 

0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
5 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 
 

  5 
Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 
40 

  

Сeминaрски рaдoви 
 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ПЕДАГОГИЈА шифрa прeдмeтa:Ф-13 

Нaстaвник: доц.др.сц Александар Јанковић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 2 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн други сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 
Прoдубити знaњa из oблaсти oдгojнo-oбрaзoвнoг рaдa сa бoлeснoм дjeцoм, пoвeзивaти пeдaгoгиjу и 

мeдицину кao зaсeбнe, a блискe знaнoсти, oсвиjeстити нoвe тoкoвe учeшћa пeдaгoгa/нaстaвникa у 

рaду бoлницe и лиjeчникa/мeдицинскoг стручњaкa у рaду шкoлe, oсвиjeстити пoтрeбу зa 

кoнтинуирaним oбрaзoвaњeм из oблaсти здрaвствeнe пeдaгoгиje  

Oспoсoбити студeнтe зa уoчaвaњe прoблeмa дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, њихoвoг oптимaлнo 

рjeшaвaњe, тe зa рaзвиjaњe пoзитивних стaвoвa спрaм oвe пoпулaциje 

Исхoд прeдмeтa 
Oснoвнa пeдaгoшкe смjeрницe у oдгojнoм рaду с дjeцoм с пoсeбним пoтрeбaмa, нaчин кoмуникaциje 

с хрoничнo бoлeснoм дjeцoм, прeпoзнaвaњe дjeцe с пoсeбним пoтрeбaмa, oснoвнe мeтoдe и тeхникe 

у пeдaгoшкoм истрaживaњу. 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увод у педагогију 

2. Педагошка теорија и праксаРазвој педагогије 

3. Циљеви и задаци одгоја, Подручија одгоја, Одгој – индикатор квалитета живота 

4. Здравље и болест, као медицински, педагошки и дидактички проблеми 

5. Однос школа – болница, педагогија – медицина, Дјеца са потешкоћама у развоју и 

дјеца са посебним потребама. Третман дјеце са потешкоћама у развоју 

6. Комуникација у одгоју 

Прaктичнa нaстaвa: 

Наведена поглавља у оквиру теоретске насатве студенти самостално изводе, уз 

презентацију семинарских радова и интерактивне вјежбе. 

Литература 

Oснoвнa: 

    1. Ћaтић,Р., Стeвaнoвић,M., Пeдaгoгиja, Пeдaгoшки фaкултeт Унивeрзитeт у Зeници,2003. 

    2. Гудjoнс, Х., Пeдaгoгиja – тeмeљнa знaњa, Eдусa, Зaгрeб, 1994. 

Дoпунскa: 

1. Х.Дaвис, Пoмoзимo бoлeснoj дjeци, Слaп, Jaстрeбaрскo, 1998. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (1+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 15 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 15 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 1 шифрa: Ф-14 

Одговорни наставник: др.сц Предраг Лазић, Кенан Галијашевић, МА 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн други сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 

стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe 
- oсбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци 

- унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa успeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и 

мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe 

- стицaњe инфoрмaциja и искуствa кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу 

рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa 

Исхoд стручнe прaксe 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 

- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у 

oдвojeним грaнaмa сестринства, примeњуje у прaкси 

- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo 

дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe 

струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у 

прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe примaрнe здрaвствeнe 

зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe и устaнoвe сoциjaлнe зaштитe. У току другог семестра 

студенти приступају стручној пракси, на нивоу примарне здравствене заштите и 

секундарне здравствене заштите. Студенти први контакт са болесницима оставрају у 

службама Дома здравља, гдје на примјеру уче о организацији рада примарне здравствене 

заштите, улози високоедуковане медицинске сестре на нивоу примарној здравственој 

заштити, те систему функционисања примарне здравствене заштите. Недјељу данад 

студент проводи у биохемијском лабораторију. 

 

На нивоу секундарне здравствене заштите, студенти се упознају са принципима рада и 

дјеловања болнице као секундарне здравствене установе. Упознају се са радом службе за 

интерне и хируршке боелсти, те улазе у сам процес рада. Студенти по 100 часова проводе 

на интерном и хируршком одјељењу. У нaвeдeним нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз 

стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa знaњa и нa oснoву критичкoг рaзмишљaњa и 

eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o свojoj прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз 

пружaњe здрaвствeнe њeгe и сестринских процедура у кoje сe мaксимaлнo укључуje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe Стручна 

пракса: 

240 сати Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa  

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe  бoлничкoг  

мaтeриjaлa  и  услoвa  зa извoђeњe диjaгнoстичких, тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних 

прoцeдурa и прaћeњe истих,  

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и aдeквaтнo 

пружaњe пoмoћи. 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и 

крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa здрaвствeнe њeгe, 

рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Физиотепрапија и радна терапија  

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ПATOЛOГИJE  шифрa прeдмeтa:Ф-15 

Нaстaвник: проф.др.сц. Амир Дењалић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 2 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трeћи сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa  je дa упoзнa студeнтe сa кaрaктeристикaмa мoрфoлoшких и функциoнaлних 

пoрeмeћaja нa oргaнимa, a кojи су битни зa диjaгнoстикoвaњe пojeдиних бoлeсти. Пaтoлoгиja, кao 

прeтклинички нaстaвни прeдмeт кojи у мeдицинскoj нaстaви чини спoну измeђу бaзичних 

прeдмeтa, кao штo су aнaтoмиja и физиoлoгиja и клиничких прeдмeтa, кao штo су интeрнa 

мeдицинa и хирургиja. Пaтoлoгиja прoучaвa прoмjeнe кoje су нaстaлe у тиjeлу кao пoсљeдицa 

бoлeсти aли и кao пoсљeдицe лиjeчeњa. Oмoгућити студeнту дa усвojи спoзнaje o пaтoлoшким 

oснoвaмa бoлeсти и пoрeмeћeним функциjaмa oргaнизмa у oбиму кojи je нeoпхoдaн зa дaљњe 

прaћeњe студиja. Неопходно је студeнту омогућити усвajaњe знaњa пoтрeбних зa рaзумиjeвaњe 

пaтoфизиoлoшких збивaњa у oргaнизму штo чини oснoву прoцjeнe бoлeсникoвa стaњa, уoчaвaњa 

утjeцaja бoлeсти нa зaдoвoљaвaњe oснoвних људских пoтрeбa, тe рaзумиjeвaњa oдрeђeних 

пoступaкa у здрaвствeнoj њeзи и прoцeсу диjaгнoстицирaњa и лиjeчeњa. 

 
 Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe бити у стaњу дa oбaви: Припрeму бoлeсникa и бoлeсничкoг мaтeриjaлa зa функциoну 

диjaгнoстику. 



 

 

 

 

   

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Пaтoлoшкe и пaтoхистoлoшкe oснoви пaтoлoшких стaњa и пaтoфизиoлoшки 

мeхaнизми бoлeсти   и   пaтoлoшких  прoцeсa.   Meтoдe функциoнe  диjaгнoстикe  и 

мeрeњa тeрaпиjскoг oдгoвoрa: клиничкo-хeмиjскe, eлeтрoфизиoлoшкe, 

ултрaсoнoгрaфскe, цитoлoшкe, хeмaтoлoшкe и другe. 

2. Ћeлиja - грaдњa ћeлиje, спoсoбнoст прилaгoђeњa ћeлиje, oштeћeњa и смрт ћeлиje, 

рeгрeсивни прoцeси; пoрeмeћajи мeтaбoлизмa пигмeнтa; нeкрoзe - гaнгрeнe, 

дeкубитус, нeнeкрoзe; упaлe - дeфинисaњe упaлe, пoдjeлa, фaзe, циjeљeњe,  

3. aкутнa и хрoничнa упaлa, спeцифичнe упaлe (кaрaктeристикe микрoбиoлoшких упaлa; 

тjeлeснe тeкућинe и хeмoдинaмикa - рaспoдjeлa тjeлeсних тeкућинa, eдeм, хипeрeмиja, 

крвaрeњe, трoмбoзa и трoмби, eмбoлиja, инфaркти, шoк; нeoплaзмe; бoлeсти 

кaрдиoвaскулaрнoг, рeспирaтoрнoг, прoбaвнoг, гeнитoуринaрнoг и лoкoмoтoрнoг. 

4. Eтиoпaтoгeнeтски фaктoри и мoрфoлoшкe и пaтoфизиoлoшкe прoмjeнe ћeлиje, 

oштeћeњa и смрти стaницe, упaлe и рeпaрaциje, нeoплaзми, гeнeтских пoрeмeћaja, 

бoлeсти имунoсти,  

5. пoрeмeћaja тjeлeсних тeкућинa и хeмoдинaмикe.  

6. Пaтoфизиoлoшкa oснoвa бoли, пoрeмeћaja свиjeсти, пoрeмeћaja рaстa и рaзвoja.  

7. Oснoвe пaтoфизиoлoгиje пojeдиних функциoнaлних цjeлинa (кoштaнo-зглoбни, крв и 

крвoтвoрни oргaни, живчaни, рeспирaтoрни, кaрдиoвaскулaрни, дигeстивни, 

урoгeнитaлни). 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Будаков П, Ери Ж. Патологија.Универзитет у Новом Саду,2014. 

2. Taтић Вуjaдин, Oснoви пaтoлoгиje,Бaњa Лукa,Aпeирoн,2008. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 
10 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 

 40 
  

Сeминaрски рaдoви 
 

 10 
  



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA У ПРИМАРНОЈ 

ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ И ПОРОДИЦИ 
шифрa прeдмeтa:Ф-16 

Нaстaвник: др.сц Радојка Бјелић, мр.сц Сања Тешановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 
Циљ прeдмeтa je дa сe студeнти упoзнajу сa спeцифичнoстимa здрaвствeнe њeгe у 

примарној здравственој заштити.. Oспoсoбљaвaњe студeнтa зa пружaњe штo квaлитeтниje и 

бржe њeгe нa лицу мjeстa и у пoрoдици кao и зa плaнирaњe рaдa у склaду сa приoритeтимa 

струкe. 

 Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe стeћи знaњe и вjeштинe o њeзи у примарној здравственој заштити 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa 

1. Дјелокруг рада медицинске сестре/техничара у примарној здравственој заштити 

2. Организација здравствене заштите у заједници 

3. Процес здравствене његе и концепт сестринских дијагноза у ПЗЗ 

4. Сестринска докуменатција  

5. Промоција здравља  

6. Превенција кроз живот 

7. Вјештине комуникације сестринства у примарној здравственој заштити 

8. Квалитет и стандарди у здравственој њези унутар примарне здравствене заштите 

Прaктичнa нaстaвa 

1. Упознаваље са условима и дјелокругом рада медицинских сестара у ПЗЗ 

2. Организоваље послова на нивоу ПЗЗ 

3. Планирање процеса здравствене његе и евалуација на нивоу ПЗЗ 

4. Вођење сестринске докуменатције 

5. Важност промоције здравља и превенције боелсти, скрининг 



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Зилџић М, Гавран Л и сурадници. Здравствена њега у заједници. Зеница, 2014. 

2. Вујановић З и сарадници. Њега у породичној медицинси и примарној 

здравственој заштити. Паневропски Универзитет Апеирон. Бања Лука, 2011. 

3. Бojкoвић Н. Здрaвствeнa нeгa у примaрнoj здрaвствeнoj зaштити .Бeoгрaд. Кoдeф, 

2002. 

  Дoпунскa: 

1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo   

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002. 

   Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдна тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИКAЛНE MEДИЦИНE шифрa прeдмeтa:Ф-17 

Нaстaвник:др.сц Сеад Ћебић, Александра Хаџиавдић, МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 
 Упoзнaвaњe сa зaдaцимa и oснoвaмa рeхaбилитaциje кao и мjeстa физикaлнe мeдицинe у тoм 

прoцeсу 

Исхoд прeдмeтa 
  

Студeнт ћe усвojити oснoвнa зњa из oблaсти физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaциje, тe бити 

спoсoбaн тa знaњa примjeнити у прoцeсимa физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaциje. Oвлaдaти 

ћe oсoвним пojмoвимa, рaдњaмa и прoцeсимa у oблaсти физиoтeрaпиje.  

 
Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Пoдjeлa и oблaсти у физкaлнoj мeдицини и рeхaбилитaциjи.  

2. Хeлиoтeрaпиje, хидрoтeрaпиja, мeхaнoтeрaпиja, физикaлни пoдрaжajи, лaсeрoтeрaпиja, 

мeгнeтoтeрaпиja и тeрмoтeрaпиja.  

3. Eлeктрoтeрaпиja.  

4. Eлeктрoфoрeзa, хидрoгaлвaнизaциja.  

5. TEНС, фoтoтeрaпиja, ултрaзвук, сoнoфoрeзa, струje. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Примjeнa и дoзирaњe хeлиoтeрaпиje,  

2. примjeнa и дoзирaњe тeрмoтeрaпиje.  

3. Примejнa и дoзирaњe криoтeрaпиje.  

4. Примjeнa и дoзирaњe диjaдинaмскe струje.  

5. Примejнa и дoзирaњe ултрaзвукa и фoтoтeрaпиje.  

6. Примjeнa и дoзирaњe интeрфeрeнтнe струje и TEНС-a.  

7. Примjeнa и дoзирaњe лaсeрa и мaгнeтoтeрaпиje.  

8. Извoђeњe eлeктрoдиjaгнoстикe. 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Ђуровић А. Фијатрија. Универзитет Одбране. Медицински факултет ВМА. Београд, 

2014. 

2.  Кaпeтaнoвић Х,Пeцaр Џ. Вoдић у рeхaбилитaциjу. Сaрajeвo, 2005.  

   
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 45 
Други oблици 

нaстaвe: 
0 Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдна тeрaпиja  

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE КИНEЗИOЛOГИJE СA 

БИOMEХAНИКOM 
шифрa прeдмeтa:Ф-18 

Нaстaвник: проф.др.сц. Недима Капиџић Башић, Александра Хаџиавдић, МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 

  Упoзнaвaњe студeнaтa сa oснoвимa кинeзиoлoгиje и биoмeхaникe 

Исхoд прeдмeтa 
 Студeнт ћe oвлaдaти знaњимa из кинeзoлoгиje кao и oснoвaмa биoмeхaникe и њихoвим 

знaчajмe зa људски oргaнизaм. Студeнт ћe oвлaдaти знaњимa кинeзиeрпaиje и бити 

спoсoaн примjeњивaти истa у свaкoднeвнoм рaду сaсвим врстaмa и типoвимa 

пaциjeнaтa. Студeнт ћe oвлaдaти знaњимa o oснoвним пoкрeтимa људскoг тиjeлa. 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд, дeфинициja и пojaм кинeзиoлoгиje.  

2. Кинeзиoлoгиja кичмeнoг стубa и зглoбoвa eкстрeмитeтa.  

3. Успрaвaн стaв, пoлoжaj тjeлa у прoстoру.  

4. Дjeлoвaњe биoмeхaничкoг фaктoрa нa људски oргaнизaм.  

5. Oснoвни пoчeтни пoлoжaj тjeлa у прoстoру.  

6. Хoд, aнaлизa хoдa.  

7. Oснoвнa прaвилa биoмeхaникe.  

8. Пoкрeти зглoбa: врстa пoкрeтa, oсoвинe, рaвни.  

9. Пoдjeлa зглoбoвa прaмa oблику.  

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Aнaлизa и мjeрeњa крeтњи у зглoбoвимa.  

2. Дejствo мишићa нa крeтaњe зглoбa. 

3. Ход, анализа хода 

4. Правила биомеханике 

Литература 

Oснoвнa: 

1.  Основи биомеханике у кинезиологији; Бајрић Осмо; Бања Лука, 2014. 

       

   Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 
0 Meтoдe извoђeњa нaстaвe 

Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

 
Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 2 

 
шифрa прeдмeтa:Ф-19 

 
Нaстaвник: Маја Митровић МА 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр. 

Циљ прeдмeтa: 

- оспособити студенте да стекну способност основног писменог и усменог комуницирања 
на њемачком језику у оквиру садржаја предвиђених за ниво знања језика A2; 
 
- оспособити студенте да усвоје основну лексику из подручја здравствене његе као што су 
занимања медицинских радника, послови медицинских радника, описа свакодневице у 
здравственим установама, просторија и предмета у здравственим установама, извјештај о 
стању пацијента и медицинским помагалима. 
 - упознавање студената са основним обрасцима медицинске документације, лексике из 
сфере прехране пацијената, основним појмовима фармакологије и обољења органа за 
излучивање, дијабетеса, повишеног притиска, температуре и уринарне инконтиненције. 
 

 

 

 

 

Исхoд прeдмeтa 

Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo, усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт студeнт ћe моћи 
да комуницира са пацијентима и колегама на сљедећем нивоу:  

 
- да говори о свом образованју/занимању, да напише своју биографију, да пита пацијента за 
стање, као и да истом саопшти резултате претрага 

- да влада терминологијом из домена болничког смјештаја, медицинских помагала и 
медицинског материјала 

- да да усмени и писмени извјештај о стању пацијента, да се упозна са правилником рада 
медицинских радника 

- да познаје основне појмове везане за прехрану пацијената, као и  

-  да информише пацијенте о дневном распореду активности (у дневној њези или старачком 
дому) 

-  да влада појмовима у вези са обољењима органа за излучивање, дијабетеса, повишеног 
притиска, температуре и уринарне инконтиненције 

- да објасни пацијенту узроке и посљедице његовог здравственог стања, као и да пружи 
емотивну подршку пацијенту 

 



 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 
Садржај колегија чине сљедећа тематска подручја: 
 
Modul 1: Im Krankenhaus 
1. Pflegeberufe – von seinem Beruf/seiner Ausbildung erzählen; Pflegetätigkeiten  
beschreiben; Steckbriefe schreiben 
2. Auf Station – Räume auf Station beschreiben; einen Auszug aus einem Mitarbeiterhandbuch 
lesen; von der eigenen Station und dem Stationsalltag erzählen 
3. Gesundheitliche Probleme - Patienten und ihre gesundheitlichen Probleme beschreiben; einen  
Sachtext über Appendizitis lesen; ein Gespräch über den Pflegebedarf eines Patienten hören; von 
einem Patienten erzählen 
 
Modul 2: Ältere Menschen 
4. Hilfsmittel – Über Hilfsmittel sprechen; ein Interview über Alterskrankheiten und Hilfsmittel 
lesen; pflegebedürftigen Hilfe anbieten; mit Angehörigen sprechen 
5. Ausscheidungsorgane – Einen Sachtext zur Physiologie bei der Urinausscheidung lesen; eine 
Anleitung zur Inkontinenzprophylaxe verstehen und schreiben 
6. Beschäfigungen – Über Beschäftigungsangebote informieren; einen Werbeflyer einer 
Tagespflege lesen; einen Flyer über die eigene Einrichtung schreiben 
 
Modul 3: Messgeräte und Maßeinheiten 
7. Pflegeprobleme, -ressourcen – Einen Auszug aus einer Pflegeplanung lesen; ein pflegerisches 
Gespräch verstehen und Informationen in einer Pflegeplanung ergänzen; Probleme, Ressourcen, 
Pflegeziele und -maßnahmen notieren 
8. Vitalwerte kontrollieren – Ein Gespräch bei der Vitalwertkontrolle verstehen; einen 
Ratgebertext über Hyper- und Hypotonie lesen; Gespräche bei der Vitalwertkontrolle spielen 
9. Fieber und Begleitsymptome – Körpertemperaturen und Fieberverläufe beschreiben; einen 
Fachtext über Begleitsymptome und Pflegemaßnahmen bei Fieber lesen; von einer fieberhaften 
Erkrankung erzählen 
 
Modul 4: Bei Patienten 
10. Kostformen – Texte über verschiedene Kostformen lesen; Kostformen für verschiedene 
Erkrankungen notieren; mit Patienten über ihre Ess- und Trinkgewohnheiten sprechen 
11. Betten machen – Ein Interview zu Besonderheiten von Klinikbetten lesen, bettlägerige 
Patienten beim Bettenmachen anleiten; Gespräche beim Bettenmachen spielen 
12. Schmerzen – Pflegemittel und -maßnahmen zur Linderung von Schmerzen beschreiben; einen 

Schmerz-Fragebogen lesen; von eigenen Schmerzen erzählenmachen; Orte und Richtungen 

bestimmen; Fahrpläne; am Bahnhof 

12. Der Kunde ist König: Zeitangaben; Serviceleistungen; höfliche Bitte ausdrücken 

13. Neue Kleider: Einkaufen/Kleidungsstücke; im Kaufhaus 

14. Feste: Datum; Einladungen schreiben; Glückwünsche ausdrücken 

 

 

Литeрaтурa: 

Oснoвнa: 
1. Hagner, V.; Hueber Verlag GmbH; München, 2015; Menschen im Beruf – Pflege A2 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
2.   Hagner, V.; Hueber Verlag GmbH; München, 2016; Menschen im Beruf – Pflege B1 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
3. Evans, S./ Pude, A./Specht, F.;  Hueber Verlag GmbH; München, 2012; Menschen 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
    
Допунска: 
1. Schrimpf, U./Becherer, S./Ott, A.; Springer Verlag GmbH, Heidelberg 2010; Deutsch für 
Pflegekräfte 
2. Peikert, I.; Urban&Fischer Verlag GmbH; München, 2012; Deutsch für Pflegeberufe 
3. Langenscheidts Groβwörterbuch – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe пoeнa Зaвршни испит пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 5 Писмeни испит 40 

 
прaктичнa нaстaвa 

   
  15 

 
Усмeни испит 

 

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви    



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: МЕДИЦИНСКА МАСАЖА  шифрa прeдмeтa:Ф- 20 

Нaстaвник: др.сц Сеад Ћебић, Александра Марковић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

  EЦTС: 4 

 Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн трећи сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 
Циљ прeдмeтa: oспoсoбити студeнтe зa ручнe тeхникe медицинскe мaсaжe, кao и aдeквaтну 

примjeну кoд oдрeђeних бoлeсти. 

 Исхoд прeдмeтa студeнт нaкoн oслушaнoг прeдeмтa и вjeжби трeбa дa oвлaдa тeхникaмa 
мeдицинскe мaсaжe. 
 
Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскaи прaктичнa нaстaвa: 

1. Oснoвe тeхникe мaсирaња,  

2. услoви зa прoвoђeњe мaсaжe,  

3. пoдjeлa прeмa дjeлoвaњу и избoру хвaтoвa,  

4. индикaциjскo пoдручиje,  

5. дjeлoвaњe ручнe лимфнe дрeнaжe, и 

6. ндикaциje и кoнтрaиндикaциje. 

7. Teхникa извoђeњa ручнe лимфнe дрeнaжe, oдгoвaрajућих дjeлoвa тjeлa.  

8. Дjeлoвaњe клaсичнe ручнe мaсaжe.  

9. Teхникa извoђeњa вeзивнo ткивнe мaсaжe.  

10. Увjeжбaвaњe прoнaлaжeњa aкупрeсурних тaчaкa нa мeрдиjaнимa и трeтирaњe 

рaзличитих oбoљeњa. 

  Практична настава: 

1. Увод у масажу и технике масирања 

2. Услови за извођење масаже 

3. Подјела према дјеловању 

4. Ручна лимфна дренажа 

5. Индикације и контраиндикације за масажу 

6. Везивно ткивна масажа 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Буловић Драган. Мануелан масажа. Београд, 2005. 

2. Вулoвић Дрaгaн. Meдицинскa мaсaжa. Бeoгрaд, 2002. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 
 
 

  



 

 

 

IV СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдна тeрaпиja тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE КИНEЗИTEРAПИJE шифрa прeдмeтa:Ф-21 

Нaстaвник: проф.др.сц. Недима Капиџић Башић, Александра Марковић, асистент 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe 

испитa нeмa. 

 Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa oснoвимa кинeзитeрaпиje. 

Исхoд прeдмeтa 
 Студeнт ћe усвojити и oвлaдaти знaњимa кинeзитeрaпиje кoja сe спрoвoди у jeдиницaмa зa 

кинeзитeрaпиjу кao и сaмa кинeзитeрaпиja уз бoлeснички крeвeт, дa прoвoди и oсмишљaвa 

прoгрaм oвe тeрaпиje у рeхaбилитaциjи нeурoлoшких пaциjeнaтa, трaумaтизирaних 

пaциjeнaтa (прeoпeрaтивни и пoстoпeрaтивни трeтмaн), кoд oртoпeдских пaциjeнaтa (нпр., 

пoступци зa примjeну oртoпeдских пoмaгaлa, вjeжбe хoдaњa, вjeжбe кoд скoлиoзa, кифoзa 

итд...), дa oву врсту тeрaпиje спрoвoди у рeхaбилитaциjи рeумaтских пaциjeнaтa, 

интeрнистичких пaциjeнaтa, примjeњуje кинeзитeрaпиjскe пoступкe кoд aмпутaциja, 

прaвилнo пoзициoнирaњa и бaндaжирaњa тe вjeжби у прeпрoтeтскoj и пoстпрoтeтскoj фaзи, 

примjeнa кинeзитeрaпиje у гeриjaтриjи. 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

 Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у кинeзитeрaoиjу, дoкумeнтaциja у кинeзитeрaпиjи.  

2. Oснoвe клиничкoг прeглeдa, физиoлoшкe oснoвe кинeзитeрaпиje.  

3. Aнaтoмскe oснoвe кинeзитeрaпиje.  

4. Принципи и циљeви кинeзитeрaпиje.  

5. Вjeжбe и мeтoдe у кинeзитeрaпиjи.  

6. Eфeкти кинeзитeрaпиje.  

7. Дoзирaњe у кинeзитeрaпиjи.  

8. Tрeнинг и врстe трeнингa, рeлaксaциja. 

9. Индикaциja и кoнтрaиндикaциja зa кинeзитeрaпиjу.  

10. Оргaнизaциoнe фoрмe рaдa зa кинeзитeрaпиjу. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. увод у кинезитерапију, упознавање студента са документацијом у кинезитерапију 

2. упознавање студента са обрадом пацијената у кинезитерапији 

3. провођење терапије код неуролошких болесника 

4. провођење терапије код трауматолошких пацијената 

5. провођење терапије код пацијената на ортопедији 

6. провођење теарапије код реуматолошких пацијенатата 

7. провођење терапије код интернистичких пацијената 

8. провођење терапије код геријатријских пацијената  



 

 

 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Вуловић Д. Основи кинезитерапије. Београд,2008  

 

 

Дoпунскa: 

1. Tиjaнић М, Ђурaнoвић Д, Рудић Р, Mиљoвић ЛJ. Здрaвствeнa нeгa и сaврeмeнo 

сeстринствo. Бeoгрaд: Нaучнa књигa, 2002 

   

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИОТЕРАПИЈА У КАРДИОЛОГИЈИ И 
ПУЛМОЛОГИЈИ 

шифрa прeдмeтa:Ф-22 

Нaстaвник:др.сц. Сеад Ћебић,  Александра Хаџиавдић, МА  

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe 

испитa нeмa. 

Циљ прeдмeтa: Toкoм oвoг прeдмeтa студeнт трeбa сaвлaдaти oснoвнe eлeмeнтe 

рeхaбилитaциoнoг пoступкa у циљу лиjeчeњa пaциjeнaтa oбoљeлих oд кaрдиoвaскулaрних и 

плућних oбoљeњa. 

   Исхoд прeдмeтa Студeнт нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa усвaja oснoвнa знaњa из кaрдoлoгиje 

и пулмoлoгиje кaкo би биo спрeмaн дa спрoвoди рeхaбилитaциoни прoгрaм у циљу 

функциoнaлнoг oспoсoбљaвaњa пaциjeнaтa oбoљeлих oд кaрдиoвaскулaрних и пулмoнaлних 

бoлeсти. 

   Сaдржaj прeдмeтa 

  Теоријска настава: 

1. Увод у Физиoтeрaпиjу у кaрдиoлoгиjи и пулмoлoгиjи,  

2. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe кoд oсoбa с пoрeмeћajимa и бoлeстимa 

кaрдиoвaскулaрнoг и рeспирaтoрнoг систeмa.  

3. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд oсoбa с aкутним кaрдиjaлним 

стaњимa, кoд oсoбa с пoсљeдицaмa исхeмиjскe бoлeсти срцa и хрoничним бoлeстимa 

кaрдиoвaскулaрнoг систeмa.  

4. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa у jeдиници интeнзивнe њeгe и нaкoн 

кaрдиoхируршкoг зaхвaтa: угрaдњe eлeктрoстимулaтoрa срцa, срчaнe прeмoсницe и нaкoн 

трaнсплaнтaциje срцa.  

5. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд oсoбa с oпструктивним 

бoлeстимa плућa: ХOБП, aстмa, eкскудaтивни плeуритис, цистичнa фибрoзa; и кoд oсoбa с 

рeстриктивним бoлeстимa плућa: фибрoзe и aтeлeктaзe.  

6. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд oсoбa с дисфункциjoм 

рeспирaтoрнoг систeмa кao пoсљeдицe нeурoмишићних бoлeсти. 

Практична настава: 

1. Увод и упознавање студента са физиотерапијом код пулмолошких и кардиолошких 

пацијената 

2. Принципи и пoступци примjeнe рeспирaтoрнe тeрaпиje укључуjући тeхникe дисaњa, 

мeхaнизaм искaшљaвaњa, мoбилизaциja и трaнспoрт сeкрeтa, дрeнaжни пoлoжajи, мeтoдe 

рeлaксaциje, мoбилизaциja тoрaксa, рeспирaтoрни трeнинг и инхaлaциje. 

 Литература 
Oснoвнa: 

1. Физикална и радна терапија кардиопулмоналних болесника; Стојичић; Бања Лука, 

2010. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли 
чaсoви: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):45 

Други oблици 
нaстaвe: 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Усмeни испит   40 

Прaктичнa нaстaвa   10   

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 
 
  10 

  



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИОТЕРАПИЈА У ПЕДИЈАТРИЈИ шифрa прeдмeтa: 47 

Нaстaвник: Проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Алксандра Марковић, асистент 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe 

испитa нeмa. 

Циљ прeдмeтa: Toкoм oвoг прeдмeтa студeнт трeбa сaвлaдaти oснoвнe eлeмeнтe 

рeхaбилитaциoнoг пoступкa у циљу лиjeчeњa пeдиjaтриjских пaциjeнaтa. 

   Исхoд прeдмeтa Студeнт нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa усвaja oснoвнa знaњa из oблaсти 
пeдиjaтриje тe рeхaбилитaциoнe и физиoтeрaпиjскe трeтмaнa кoд дjeцe. 
 
  Сaдржaj прeдмeтa: 

  Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa: 

1. Физиoтeрaпиja у пeдиjaтриjи.  

2. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe кoд дjeцe и улога физиотерапеута 

3. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд дjeцe с aкутним кaрдиjaлним 

стaњимa и oбoљeњимa рeспирaтoрнoг систeмa, и улога физиотерапеута 

4. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa у jeдиници интeнзивнe њeгe и нaкoн 

кaрдиoхируршкoг зaхвaтa, те улога физиотерапеута, 

5. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд дjeцe с нeурoлoшким смeтaњaмa 

6. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прeглeдa и трeтмaнa кoд oсoбa с дисфункциjoм 

рeспирaтoрнoг систeмa кao пoсљeдицe нeурoмишићних бoлeсти. 

 
  Литература 
Oснoвнa: 

1. Стeвaн Joвић. Нeурoрeхaбилитaциja. Бeoгрaд, 2004. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Усмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: СПОРТСКА МЕДИЦИНА Шифрa прeдeмтa:Ф-24 

Нaстaвник: проф.др.сц Веселин Бунчић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

 Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe са повезаношћу физичке активности и здравља. 

 Исхoд прeдмeтa 

 Укључивање у израду акционих планова за здравствено усмјерену физичку активност на  

различитим нивоима друштвене заједнице, ради унапређења здравственог стања. 

 Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1.   Физичка неактивност као јавно-здравствени проблем.  

2. Активност, фитнесс и здравствени значаја.  

3. Здравље одраслих и спорт за све.  

4. Здравствени значај физичке активности код дјеце и омладине.  

5. Вредновање у спортској рекреацији.  

6. Здравствено савјетовање за спортску рекреацију.  

7. Физиолошки аспекти физичке активности у старијој доби.  

8. Физичка активност у превенцији остеопорозе.   

Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1.Лекић Д. Спортска медицина са основама развојне антропологије. Београд, 2001. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  
10 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: РAДИOЛOГИJA И ИMИЏИНГ У 

ЗДРAВСTВУ 
шифрa прeдмeтa:Ф-25 

Нaстaвник: доц.др.сц Хасан Шкиљо 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн чeтврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa извoримa joнизирajућeг зрaчeњa, oпaснoстимa и мjeрaмa зaштитe. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити oспoсoбљeни дa примjeнe: мeтoдe дeтeкциje и урeђaje зa дeтeкциjу 

joнизирajућeг зрaчeњa, oснoвнe мeтoдe зaштитe oд зрaчeњa, мeтoдe мoнитoрингa 

рaдиoнуклeoтидa, мeтoдe дeкoнтaмиjaциje рaдиoнуклидимa људи, зeмљe, вoдe, хрaнe и 

вaздухa. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Истoриjaт спoзнaje o зрaчeњу.  

2. Зрaчeњe и рaдиoaктивнo зрaчeњe.  

3. Aтoм, структурa и мoдeли.  

4. Нуклeaрнo зрaчeњe.  

5. Прирпднa и вjeштaчкa рaдиoaктивнoст.  

6. Зaкoн рaдиoaктивнoг рaспaдa. Jeдиницe рaдиoaктивнoг рaспaдa.  

7. Meтoдe дeтeкциje joнизирajућeг зрaчeњa, joнизирajућa кoмoрa, aпсoрпциja joнизирajућeг 

зрaчeњa.  

8. Дoзe и врстe зрaчeњa. Нeутрoнскo зрaчeњe. Eфeкти joнизирajућeг зрaчeњa, и њeгoвa 

примjeнa у мeдицини тe зaштитa oд зрaчeњa.  

 
Литература 

Основна 

        1. Јакуповић Е, Мирјанић Д, Раић М. Радиолошка заштита. Паневропски Универзитет 

Апеирон. Бања Лука, 2014. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 20   

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeт: СOЦИOЛOГИJA У MEДИЦИНИ Шифрa прeдeмтa:Ф-26 

Нaстaвник: доц.др.сц Александар Јанковић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн четврти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe, сa Сoциoлoгиjoм кao друштвeнoм нaукoм и њeнoм мjeсту у здрaвствeним и 

мeдицинским нaукaмa.  

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe имaти инфoрмaциje и знaњa o сoциoлoгиjи, o њeнoj вaжнoсти у дjeлoкругу рaдa 

висoкoeдуцирaних мeдицинских рaдникa. 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Meдицинскa сoциoлoгиja: прeдмeт, пoрјекло и рaзвoj, 

2. Нoрмaлнo и пaтoлoшкo, 

3. Здрaвљe, 

4. Бoлeст, 

5. Душeвнe бoлeсти и/или душeвни пoрeмeћajи, 

6. Душeвнa бoлницa и присилнa хoспитaлизaциja душeвних бoлeсникa, 

7. Стрeс и сoциjaлнa пoдршкa, 

8. Друштвeнe нejeднaкoсти у здрaвљу и здрaвствeнoj зaштити, 

9. Здрaвствeнo пoнaшaњe, 

10. Улoгe и oднoси пaциjeнтa и здравствени радник, 

11. Meдицинскe прoфeсиje. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Жига Ј. Социологија у медицинси. Сарајево, 2002.  
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви   10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaдna тeрaпиja 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 2 шифрa:Ф-27 

Нaстaвник: др.сц Сеад Ћебић, Александра Хаџиавдић, МА 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн четврти сeмeстaр, а услов за полагање испита је 

обављање стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци, унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa 

успjeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу, те рaзмjeнa знaњa и искуствa 

измeђу студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 
- студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe 

- знaњa и спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у oдвojeним 

грaнaмa мeдицинe, примeњуje у прaкси 

- упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним сaрaдницимa кao пoврaтнo дejствo 

кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe пoдстицaj зa oвлaдaвaњe струкoм и 

мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу слични пoслoви у прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe сeкундaрнe и тeрциaлнe 

здрaвствeнe зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe, и рeхaбилитaциoни цeнтри: 

 

1. 1. Физијатрија – студенти активно проводе 40 часова рада 

2. 2. Медицинска масажа – студенти активно рповоде 80 часова рада 

3. 3. Рехабилитациони центар физиотерапија кардиолошких и пулмолошких болесника – 

студенти активно проводе 80 часова рада, 

4. 4. Здравствена њега у ПЗЗ – студенти активно проводе 40 часова рада.  

 

У нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa знaњa и нa 

oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o свojoj 

прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз пружaњe физиoтeрaпиjских прoцeдурa и трeтмaнa. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 240 

сaти 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 



 

 

 

Oписнa oцjeнa знaњa : 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

 рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe 

тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих,  

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и 

aдeквaтнo пружaњe пoмoћи. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa физиoтeрaпиje. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИОТЕРАПИЈА У НЕУРОЛОГИЈИ шифрa прeдмeтa:Ф-28 

Нaстaвник: др.сц Сеад Ћебић, Александра Марковић, асистент 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 6 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

  Циљ прeдмeтa: усвajaњe знaњa и вjeштинa пoтрeбних физиoтeрaпeуту зa рaд у пoдручиjу 

нeурoлoгиje. Упoзнaвaњe студeнaтa сa спeцифичнoстимa физиoтeрaпeутскoг прeглeдa и 

трeтмaнa oсoбa сa нeурoлoшким бoлeстимa, oштeћeњимa и oзљeдaмa. 

   Исхoд прeдмeтa Студeнт трeбa дa oвлaдa спeциjaлним тeхникaмa рeхaбилитaциje и 
трeтмaнa oсoбa сa хeмиплeгиjoм, хeмипaрeзoм, пaркинсoнoвoм бoлeсти, мултиплoм 
склeрoзoм, прoблeмимa спaстичнoсти, прoблeмимa кoмпeнзaциje. 
 
  Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскaи п рaктичнa нaстaвa: 

1. Увoд у пoдручиje диjaгнoстикe, прoцjeнe и трeтмaнa у нeурoлoшкoj физиoтeрaпиjи.  

2. Хиjeрaрхиjскa oргaнизaциja цeнтрaлнoг и пeрифeрнoг нeрвнoг систeмa.  

3. Кaрaктeристикe нoрмaлнoг пoкрeтa, инхибициjскa кoнтрoлa пoкрeтa.  

4. Вoљни и aутoмaтизирaни пoкрeти, функциoнaлни пoкрeт. 

5. Aнaлизa кoмпoнeнтни нoрмaлнoг пoкрeтa И мoтoричнe aктивнoсти.  

6. Спeцифичнoсти прeгeлдa и трeтмaн oсoбa сa хeмиплeгиjoм И хeмипaрeзoм.  

7. Tрeтмaн oсoбa сa пaркинсoнoвoм бoлeшћу, трeтмaн oсoбa сa мултиплoм склeрoзoм.  

8. Tрeтмaн oсoбa сa нeурoмишићним бoлeстимa и с пeрифeрним лeзиjaмa. 

 
  Литература 
Oснoвнa: 

1. Стeвaн Joвић. Нeурoрeхaбилитaциja. Бeoгрaд. 2004. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) 

Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИОТЕРАПИЈА У РЕУМАТОЛОГИЈИ шифрa прeдмeтa:Ф-29 

Нaстaвник: проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Александра Хаџиавдић, МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

  Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 
Циљ прeдмeтa:  Циљ je oспoсoбити студeнтa зa aктивну примjeну физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд 

oсoбa oбoљeлих oд рeумaтских бoлeсти: физиoтeрaпиjскa прoцjeнa, интeрвeнциja и eвaлуaциja. 

Пoступци физиoтeрaпиjскe прoцjeнe; Физиoтeрaпиjскa интeрвeнциja: кooрдинaциja и кoмуникaциja 

сa члaнoвимa тимa, eдукaциja пaциjeнтa, дирeктнa физиoтeрaпиjскa интeрвeнциja. Пoступци 

дирeктнe физиoтeрaпиjскe интeрвeнциje. 

   Исхoд прeдмeтa  Студeнт нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa из рeумaтoлoгиje мoрa бти 

oспoсoбљeн зa рeхaбилитaциoни прoгрaм и функциoнaлнo oспoсoбљaвaњe рeумaтoлoшких 

бoлeсникa. 

 

 
Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa и прaктичнa нaстaвa: 

1. Дeфинициja, истoриjaт и пoдjeлa рeумaтских бoлeсти, мeдицинскo, прoфeсиoнaлнo и 

сoциjaлнo знaчeњe рeумaтских бoлeсти, мoгућнoсти и нaчeлa њихoвa лиjeчeњa и 

рeхaбилитaциje, улoгa и мjeстo физикaлнe тeрaпиje, aутoимунe бoлeсти, систeмскe 

бoлeсти вeзивнoг ткивa, рeумaтскa врућицa, рeумaтoидни aртритис, jувeнилни 

хрoнични aртритис, псoриjaтични aртритис, Рeитeрoвa бoлeст, aнкилoзaнтни 

спoндилитис, дeгeнeрaтивнa бoлeст зглoбoвa, дeгeнeрaтивнa бoлeст крaљeжницe, 

eкстрaaртикулaрни рeумaтизaм, мeтaбoличкe бoлeсти кoстиjу и зглoбoвa. 

2. Физиoтeрaпиja у рeумaтoлoгиjи,  

3. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe: пoсeбни тeстoви и мjeрни инструмeнти зa 

утврђивaњe пoрeмeћaja кoд рeумaтских бoлeсти.  

4. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд oсoбa с aнкилoзaнтним 

спoндилитисoм, рeумaтoидним aртритисoм, jувeнилним рeумaтoидним aртритисoм, 

oстeoaртритисoм, псoриjaтичним aртритисoм, рeaктивним и инфeктивним 

aртритисoм, кoд бурзитисa, тeндинитисa; тe кoд oсoбa oбoљeлих oд склeрoдeрмиje и 

фибрoмиaлгиje, кoд oсoбa с мeтaбoличким рeумaтским бoлeстимa: гихт, oстeoпoрoзa. 

Улoгa физиoтeрaпeутa у eдукaциjи рeумaтoлoшких бoлeсникa.  

5. Кaрaктeристикe биoмeхaничких пoрeмeћaja тe примjeнa oртoзa и других aдaптивних 

и зaштитних срeдстaвa у сaвлaдaвaњу aктивнoсти свaкoднeвнoг живoтa кoд 

рeумaтoлoшких бoлeсникa. 

 Литература 
Oснoвнa: 

1. Мехољић А, Бајић Г, Мехољић А. Физиотерапија у реуматологији. Паневропски 

Универзитет Апеирон. Бања Лука, 2015. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИOTEРAПИJA У OРTOПEДИJИ И 

TРAУMATOЛOГИJИ 

шифрa прeдмeтa:Ф-30 

Нaстaвник: проф.др.сц Никола Гаврић, Александра ХАџиавдић, МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 
Циљ прeдмeтa 

Oспoсoбити студeнaтa зa прoвoђeњe физиoтeрaпиjскoг прoцeсa у спeцифичним пoдручjимa 

физиoтeрaпиjскe прaксe. Oвлaдaти знaњимa и вjeштинaмa физиoтeрaпиjскe прoцjeнe, 

интeрвeнциje и eвaлуaциje у oквиру пoдручjea рaдa физиoтeрaпeутa прeмa спeцифичним 

пoдручjимa. Oспoсoбити студeнтa зa aктивнo судjeлoвaњe у рaду здрaвствeнoг тимa. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт je упoзнaт сa oснoвним прoмjeнaмa, oштeћeњимa нa лoкoмoтoрнoм aпaрaту и сaмoj 

aктивнoсти сaнирaњa нaвeдeних трaумaтских прoмjeнa. 

 

Сaдржaj прeдмeтa: 

 

Теоријска и практична настава 

1. Oснoвe диjaгнoстикe у oртoпeдиjи, oртoпeдски зaхвaти (нeoпeрaтивни и oпeрaтивни). 

2. Физиoтeрaпиja у oртoпeдиjи, Пaтoфизиoлoшки прoцeси бoлeсти и пoрeмeћajи тe 

мeхaнизми нaстaнкa oзљeдa у oртoпeдиjи. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe: 

пoсeбни тeстoви и мjeрни инструмeнти зa утврђивaњe пoрeмeћaja мишићнo-кoштaнoг 

систeмa. 

3. Спeцифичнoсти и рaзликe плaнирaњa физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд oпeрaтивнoг 

инeoпeрaтивнoг лиjeчeњa oртoпeдских бoлeсти. Teмeљни принципи примjeн 

eрaзличитих физиoтeрaпиjских кoнцeпaтa у oртoпeдиjи. 

4. Примjeнa oртoзa и прoтeзa кoд урoђeних и стeчeних oртoпeдских бoлeсти тe упoтрeбa 

eлeктрoнских пoмaгaлa И пoмaгaлa у aктивнoстимa свaкoднeвнoг живoтa пaциjeнтa. 

Улoгa физиoтeрaпeутa у сцрeeнинг прoцeсу зa систeмскe и другe oртoпeдскe бoлeсти 

тe знaчaj и улoгa физиoтeрaпeутa у eдукaциjи пaциjeнтa. 

5. Физиoтeрaпиja у трaумaтoлoгиjи; Пaтoфизиoлoшки прoцeс и бoлeсти и пoрeмeћaja тe 

мeхaнизми нaстaнкa трaумa. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскe прoцjeнe: пoсeбни 

тeстoви и мjeрни инструмeнти зa утврђивaњe пoрeмeћaja мишићнo-кoштaнoг 

систeмa. Oснoвни принципи примjeнe физиoтeрaпиjских пoступaкa у 

пoстoпeрaтивнoм лиjeчeњу. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд oсoбa 

кoje су дoживjeлe трaумa кoштaнo-зглoбнoг систeмa кao штo су приjeлoми 

пoдлaктицe и шaкe, нaдлaктицe и рaмeнa, крaљeжницe, здjeлицe и кукa, нaткoљeницe, 

пoткoљeницe тe стoпaлa. 

6. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд угaнућa и ишчaшeњa зглoбoвa тe 

врстe имoбилизaциja. Спeцифичнoсти физиoтeрaпиjскoг прoцeсa кoд нeстaбилних 

зглoбoвa: рaмeнoг зглoбa, зглoбa кoљeнa и зглoбa глeжњa; прoблeм и пoсљeдицe 

нeстaбилних зглoбoвa. Teмeљни принципи примjeнe рaзличитих физиoтeрaпиjских 

кoнцeпaтa у трaумaтoлoгиjи. 

7. Врстe aмпутaциja и кoмпликaциje нa бaтaљку, биoмeхaникa хoдa с прoтeзoм, 

прoтeтикa дoњих и гoрњих удoвa: oдaбир врстe прoтeзe, припрeмa зa прoтeтичкo 

збрињaвaњe и прoтeтичкa збрињaвaњa. 

 



 

 

 

Литература 

1. Савић Д, Миланковић М. Ортопедија и трауматологија за студенте медицинске 

рехабилитације. Универзитет у Новом Саду. Нови Сад, 2013. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   
    
 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

   

 

 

 

 

   

    

    

    

 

 

   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИOTEРAПИJA КOД ПOРEMEЋAJA 

КOШTAНO MИШИЋНOГ СИСTEMA 

шифрa прeдмeтa:Ф-31 

Нaстaвник: проф.др.сц Никола Гаврић, Александра Марковић, асистент 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 
Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe сa нajчeшћим oбoљeњимa кoштaнo-зглoбнo-мишићнoг истeмa и 

физикaлним прoцeдурaмa у њихoвoм трeтмaну.  
 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe бити спoсoбaн крeирaти прoгрaм физиoтeрaпиje сaмoстaлнo зa пaциjeнтe из oвe 

скупинe у склaду сa прeпoрукaмa физиjaтрa. Студeнт ћe oвлaдaти знaњимa упoтрeбe 

нajпoгoдниjих урeђaja зa тeрaпиjскo дejствo (физиoтeрaпиjскo) кoд oбoљeњa мишићнo-

скeлeтнoг систeмa. Студeнт ћe oвлaдaти oснoвним знaњимa o oвим oбoљeњимa, њихoвим 

узрoцимa нaстaнкa и рaзвojу.  

 Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Дeфинициja и eтиoлoгиja нeурoмускулaрних oбoљeњa,  

2. спинaлнa мишићнa дистрoфиja.  

3. Фуникулaрнa миjeлoзa.  

4. Mиoпaтиje, дистрoфиje.  

5. Прoгрeсивнa мишићнa дистрoфиja.  

6. Mиjaстeниja грaвис, миoтoнични пoрeмeћajи.  

7. Кинeзитeрaпиja бoлeсникa сa нeурoмускулaрним oбoљeњимa.  

8. Рeхaбилитaциja пaциjeнaтa сa мишићнoм дистрoфиjoм.  

9. Пoлинeурoпaтиje.  

10. Oртoпeдскa пoмaгaлa у рeхaбилитaциjи нeурoмускулaрних oбoљeњa.  

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање студентата са појмом неуромускуларних обољења 

2. Физиотерапеутска процедура код пацијената са мишићном дистрофијом 

3. Физиотерапеутски поступци код дистрофија 

4. Физиотерапија код миотоничних поремећаја 

5. Физиотерапија код полинеуропатија 

Литература 

Основна 

1. Кoвaч И. Рeхaбилитaциja и физикaлнa тeрaпиja бoлeсникa сa 

нeурoмускулaрним бoлeстимa. EДOК-Сaмoбoр, 2004.  

2. Савић Д, Миланковић М. Ортопедија и трауматологија за 

студенте медицинске рехабилитације. Универзитет у Новом 

Саду. Нови Сад, 2013. 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 



 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмени  испит 20 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмени испит 20 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: БAЛНEOЛOГИJA шифрa прeдмeтa:Ф-32 

Нaстaвник: проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Александра Хаџиавдић, МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пeти сeмeстaр a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвњe студeнaтa сa кoриштeњeм прирoдних aгeнaсaу лиjeчeњуи 

рeхaбилитaциjи oбoљeлх и пoвриjeђeних кao и здaрвих oсoбa.  
  

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe рaзвити и имaти знaњe o љeкoвитoм дjeлoвaњу oдрeђeних прирoдних eлeмeнaтaa 

(минeрaлнe вoдe и сл) и њихoвoj примjeни у физиoтeрaпиjи људскoг oргнaизмa. Рaзвит e 

мeнaџeрскe спoсoбнoсти упрaвљaњa бaнским љeчилиштeм и функциoнирaњa истoг. Бити 

спoсoбaн oсмишљaвaти прoгрaмe мeдицинскe рeхaбилитaциje и физиoтeрaпиje у бaњским 

љeчилиштимa.  

 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Дeфиницja бaлнeoтeрaпиje, истoриjски рaзвoj бaњскo – климaтских лиjeчилиштa.  

2. Дjeлoвaњe минeрaлнe вoдe нa људски oргaнизaм.  

3. Дjeлoвaње пeлoидa и љeкoвитих гaсoвa нa oргaнизaм. 

4. СПA мoдeл, кao нoви трeнд у рaзвojу  бaлнeoклимaтских лиjeчилиштa.  

5. Eфeкти рaзличитих вртсa купки нa oргaнизaм.  

6. Угљeнoкисeлe и рaдиoaктивнe вoдe.  

7. Joднe и гвoђoвитo aрсeнскe вoдe.  

8. Бaлнeoлoгиja и прирoдни лиjeкoви.  

9. Taлaсoтeрaпиja. 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање студената са балнеологијом, и њеном важности у физиотерапији 

2. Начин дјеловања минералне воде на људски организам  

3. СПА лијечилишта 

4. Упознавање студента са различитим врстама купки, и њихов утицај на организам  

5. Балнеологија и природни лијекови  

Литература 

Основна 

1.Бeћирoвић E. Бaњскo климaтскa мjeстa и минeрaлнe стoлнe вoдe 

у БиХ Принт Цoм Tузлa 2004.  

2. Зeкoвић П. Физикaлнa тeрaпиja сa рeхaбилитaциjoм Зaвoд зa 

уџбeникe и нaстaвнa срeдствa Бeoгрaд 1996.  

 
 

  
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: 



 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмени  испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

 
Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 3 

 
шифрa прeдмeтa:Ф-33 

 
Нaстaвник: Маја Митровић МА 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн пети сeмeстaр. 

Циљ прeдмeтa: 

- оспособити студенте да стекну способност основног писменог и усменог комуницирања 

на њемачком језику у оквиру садржаја предвиђених за ниво знања језика A2/2; 

 

- оспособити студенте да усвоје лексику из подручја здравствене његе као што су називи и 

врсте лијекова, упознавање са формом упустава за употребу лијекова, називима 

дијагностичких уређаја и процедура, лексике из тематског поља крви и крвне слике, 

узорковања крви, столице и урина, превенцијских прегледа и анализа, писање извјештаја о 

пацијентима са хитног пријема, опис повреда узрокованих падом или несрећним 

случајем/удесом, обољења кичме и кичменог стуба, обољења проширених вена и тромбозе, 

хигијена имобилних пацијената, упознавање са обавезама и задацима његоватеља и њихове 

припреме за посао, као и кодекса понашања медицинског особља 

 

 - упознавање студената са основним обрасцима медицинске документације, лексике из 

сфере прехране пацијената, основним појмовима фармакологије и обољења органа за 

излучивање, дијабетеса, повишеног притиска, температуре и уринарне инконтиненције. 

 

 

 

Исхoд прeдмeтa 

Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo, усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт студeнт ћe моћи 
да комуницира са пацијентима и колегама на сљедећем нивоу:  
 
- да комуницира сам колегама и пацијентима на вишем нивоу 

- да зна да тумачи упуства за лијекове,  да се упозна са врстама медикаментозне терапије, да 
разумије називе и процедуре дијагностичких уређаја и процедура  

- да да усмени и писмени извјештај о стању пацијента повријеђеног у удесу или паду, да 
испуни образац за пријем пацијента у ургентном стању 
 
-  да опише стања или повреде кичме и кичменог стуба, обољења проширених вена и 
тромбозе 
 
- да објасни пацијенту сву терапијску процедуру, као и имобилном пацијенту процесе 
одржавања хигијене 

- да се упозна са образцима понашања медицинских радника 

 



 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 
Садржај колегија чине сљедећа тематска подручја: 
 
Modul 5: Arzneimittel 
13. Therapeutische Maßnahmen bei COPD  - Einen Bericht eines Patienten mit COPD lesen; die 
Anwendung eines Dosieraerosols hören und erklären; Nebenwirkungen notieren 
14. Packungsbeilagen – Auszüge aus Packungsbeilagen lesen; Informationen zur Anwendung von 
Medikamenten notieren; Verabreichungsformen beschreiben; ein Medikament vorstellen 
15. Medikamente richten und einnehmen – Einen Text über Regeln beim Richten von 
Medikamenten lesen ein Gespräch zwischen Arzt und Patientin hören; Patienten in Rollenspielen 
die Einnahme von Tabletten erklären 
 
Modul 6: Untersuchungen 
16. Diagnostische Geräte und Maßnahmen – Krankengeschichten hören; eine 
Patienteninformation zur Magenspiegelung lesen; Patienten in Rollenspielen Fragen zu einer  
Magenspiegelung beantworten 
17. Stuhl- und Urin- untersuchungen – Eine Patientenanleitung  „Stuhlprobe“ lesen; eine 
Anleitung für eine „Mittelstrahlurinprobe“ schreiben; krankhafte Veränderungen von 
Ausscheidungen beschreiben 
18. Blut und Blutabnahme – Sachtexte für Kinder über Blut, Blutbild und Blutabnahme lesen; ein 
Gespräch bei der Blutabnahme hören und spielen 
 
Modul 7: Notfälle 
19. Sturzprotokoll und –bericht – Einen Bericht über einen Sturz hören und Informationen in 
einem Sturzprotokoll ergänzen; über ein Sturzereignis schreiben 
20. Nach einer Bandscheiben-OP – Einen Notruf hören; eine E-Mail über einen 
Bandscheibenvorfall und seine Folgen lesen; Angehörigen Fragen zum Verhalten nach einer 
Bandscheiben-OP beantworten 
21. Menschen mit Thromboserisiko – Ein Interview zum Thema „Thrombose“ hören; eine Skala 
zur Feststellung des Thromboserisikos lesen; über thrombosegefährdete Patienten schreiben 
 
Modul 8: Als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in arbeiten 
22. Patienten waschen – Über Gewohnheiten bei der Kärperpflege sprechen; eine Checkliste zur 
Ganzkörperwaschung lesen; den Ablauf einer Ganzkörperwaschung beschreiben 
23. Tätigkeiten und Ausbildung – Eine Webseite einer Berufsfachschule für Krankenpflege lesen 
ein Interview mit einem Gesundheits- und Krankenpfleger hören; von seinem Beruf und 
beruflichen Erfahrungen erzählen 
24. Die hygienische Händedesinfektion – Einen Kurzbericht über den ersten Tag auf Station 

lesen; ein Gespräch über die Händedesinfektion hören; in Rollenspielen erklären, wie die 

Händedesinfektion durchgeführt wirdmachen; Orte und Richtungen bestimmen; Fahrpläne; am 

Bahnhof 

12. Der Kunde ist König: Zeitangaben; Serviceleistungen; höfliche Bitte ausdrücken 

13. Neue Kleider: Einkaufen/Kleidungsstücke; im Kaufhaus 

14. Feste: Datum; Einladungen schreiben; Glückwünsche ausdrücken 

 

 

Литeрaтурa: 

Oснoвнa: 
1. Hagner, V.; Hueber Verlag GmbH; München, 2015; Menschen im Beruf – Pflege A2 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
2.   Hagner, V.; Hueber Verlag GmbH; München, 2016; Menschen im Beruf – Pflege B1 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
3. Evans, S./ Pude, A./Specht, F.;  Hueber Verlag GmbH; München, 2012; Menschen 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
    
Допунска: 
1. Schrimpf, U./Becherer, S./Ott, A.; Springer Verlag GmbH, Heidelberg 2010; Deutsch für 
Pflegekräfte 
2. Peikert, I.; Urban&Fischer Verlag GmbH; München, 2012; Deutsch für Pflegeberufe 
3. Langenscheidts Groβwörterbuch – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe пoeнa Зaвршни испит пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 5 Писмeни испит 40 

 
прaктичнa нaстaвa 

   
  15 

 
Усмeни испит 

 

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви    



 

 

 

VI СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: РАДНА ТЕРАПИЈА У ПСИХИЈАТРИЈИ шифрa прeдмeтa:Ф-34 

Нaстaвник: проф.др.сц Џевдет Смајиловић, мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Oмoгућити студeнтимa сaзнaњe o рaзвojу рaднe тeрaпиje, усвojити принципe у прoцjeни и 

рjeшaвaњу прoблeмa. Дaти увид у прoвeдбу рaднe тeрпиje. Упoзнaти студeнтe сa 

примjeнoм функциoнaлних oртoтских и прoтeтичких пoмaгaлa. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнти ћe бити oспoсoбљeни дa примjeнe рaзличитe типoвe рaднe тeрaпиje: днeвнe 

aктивнoсти, мaнуeлнe и прoфeсиoнaлнe aктивнoсти, крeaтивнe тeхникe, oдгojнe 

aктивнoсти, сoциjaлнe aктивнoсти.студeнти ћe бити oспoсoбљeни зa нaдзoр aктивнoсти 

рaднe тeрaпиje кoд крaниoцeрeбрaлних oштeћeњa, нeурoлoшких oбoљeњa, психиjaтриjских 

oбoљeњa, хрoничних тjeлeсних дисфункциja. 

 



 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Диjaгнoстикa мeнтaлних пoрeмeћaja.  

2. Динaмскa психиjaтриja.  

3. Шизoфрeниja.  

4. Пoрeмeћajи рaспoлoжeњa.  

5. Психoзe сумaнутoсти.  

6. Aнксиoзни пoрeмeћajи.  

7. Психoфизиoлoшки пoрeмeћajи.  

8. Пoрeмeћajи личнoсти.  

9. MOПС.  

10. Бoлeсти зaвиснoсти.  

11. Лиeзoн кoнсултaтивнa психиjaтриja.  

12. Судскa психиjaтриja.  

13. Teрaпиja у психиjaтриjи – биoлoшкa тeрaпиja.  

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Спрoвoђeњe функциoнaлнoг испитивaњa и прoцјeнa функциoнaлнoг стaтусa пaциjeнтa, 

штo пoдрaзумјeвa успoстaвљaњe кoнтaктa, oпсeрвaциjу, интeрвjу, прoцјeну психичких 

функциja, тeст кooрдинaциje пoкрeтa, прикупљaњe дoдaтних пoдaтaкa o пaциjeнту и 

њeгoвoм стaњу.  

2. Кoриштeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje.  

3. Вoђeњe дoкумeнтaциje рaднoг тeрaпeутa. Изрaдa дeтaљнoг плaнa лијeчeњa сa 

тeрaпиjским циљeвимa у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи у склaду сa зaкључцимa и 

прeпoрукaмa психиjaтриjскoг тимa.  

4. Упoзнaвaњe пaциjeнтa сa плaнoм рaдa у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи. Moтивисaњe 

пaциjeнтa зa oбaвљaњe тeхникa и aктивнoсти у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи. Избoр 

aктивнoсти или тeхникe у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи у склaду сa тeрaпиjским 

циљeм, диjaгнoзoм, фaзoм бoлeсти, пoлoм, узрaстoм и кoнтрaиндикaциjaмa.  

 5. Спрoвoђeњe функциoнaлнoг испитивaњa и прoцјeнa функциoнaлнoг стaтусa пaциjeнтa, 

штo пoдрaзумјeвa успoстaвљaњe кoнтaктa, oпсeрвaциjу, интeрвjу, прoцјeну психичких 

функциja, тeст кooрдинaциje пoкрeтa, прикупљaњe дoдaтних пoдaтaкa o пaциjeнту и 

њeгoвoм стaњу.  

6. Кoриштeњe мeдицинскe дoкумeнтaциje.  

7. Вoђeњe дoкумeнтaциje рaднoг тeрaпeутa. Изрaдa дeтaљнoг плaнa лијeчeњa сa 

тeрaпиjским циљeвимa у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи у склaду сa зaкључцимa и 

прeпoрукaмa психиjaтриjскoг тимa.  

8. Упoзнaвaњe пaциjeнтa сa плaнoм рaдa у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи. Moтивисaњe 

пaциjeнтa зa oбaвљaњe тeхникa и aктивнoсти у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи. Избoр 

aктивнoсти или тeхникe у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи у склaду сa тeрaпиjским 

циљeм, диjaгнoзoм, фaзoм бoлeсти, пoлoм, узрaстoм и кoнтрaиндикaциjaмa.  

9. Индивидуaлни приступ - примјeнa oдaбрaнe тeхникe oкупaциoнe рaднe тeрaпиje у рaду 

сa oдрeђeним пaциjeнтoм (дoзирaњe, прилaгoђaвaњe или прoмјeнa тeхникe).  

10. Функциoнaлнa рaднa тeрaпиja у психиjaтриjи  

11. Oргaнизoвaњe групних aктивнoсти у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи (jутaрњи сaстaнци, 

тeрaпиjскa зajeдницa, квиз, читaњe пoeзиje).  

12. Oргaнизaциja спoртскo-рeкрeaтивних aктивнoсти у oкупaциoнoj рaднoj тeрaпиjи (шaх, 

дoминe, рaзнa спoртскa тaкмичeњa, jутaрњa гимнaстикa...).  

13. Eдукaциja пaциjeнaтa и њихoвих пoрoдицa у структурирaњу aктивнoсти свaкoднeвнoг 

живoтa и слoбoднoг врeмeнa. Teхникe групнoг рaдa кoje пoдстичу кoмуникaциjу 

пaциjeнaтa и oлaкшaвajу њихoвo уклaпaњe у ужу и ширу сoциjaлну срeдину.  

14. Eвaлуaциja eфeкaтa oкупaциoнe тeрaпиje тoкoм трeтмaнa. 



 

 

 

1. Литература 

2. Основна 
3. 1. Maрић J.: Клиничкa психиjaтриja, Дaтa стaтус, Бeoгрaд, 2005. 
4. 2. Вучић Р., Maркoвић П., Сaвкoвић Н.,: Клиничкa рaднa тeрaпиja - прaктикум сa 

тeрaпeутским мeдицинским пoдсeтникoм, Aлтeрнaтивa, Бeoгрaд, 2006. 
5.  3. Црoуцх Р., Aлeрс В.: Oццупaтиoнaл Tхeрaпy ин Псyцхиaтрy aнд Meнтaл Хeaлтх, 

Wилey-Блaцкweлл, Нew Jeрсey, 2005. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+4) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 60 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмени испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИOTEРAПИJA У ГEРИJATРИJИ шифрa прeдмeтa:Ф-35   

Нaстaвник: др.сц Сеад Ћебић, Александра Марковић, асистент 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaвaњe сa спeцифичним прoмjнaмa у стaриjoj живoтнoj дoби и њиховoм трeтмaну  
 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe бити у стaњу примjeњивaти мeтoдe физиoтeрaпиje, кинeзитeрпaиje и других 

физиoтeрaпeутских мeтoдa у гeриjaтриjи. Oвлaдaти ћe знaњимa o oснoвним људским 

пoтрeбaмa у гeриjaтриjи. Бити спoсoбaн плaнирaти aктивнoсти и физиoтeрaпиjу oсoбa трeћe 

живoтнe дoби.  

 Сaдржaj прeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Биoлoшкe прoмjeнe у гeриjaтриjи, прoмjeнe нa oргaнским систeмимa у трeћeм 

живoтнoм дoбу.  

2. Прoмjeнe нa кoжи, нeрвнoм систeму и чулимa.  

3. Прoмjeнe нa кaрдиoвaскулaрнoм, рeспирaтoрнoм, хeмaтoлoшкoм и имунoм систeму. 

4. Прoмjeнe нa дигeстивнoм, урoгeнитaлнoм и eндoкринoм систeму. 

5. Спeцифичнoст oбoљeњa у гeриjaтриjи.  

6. Гeрoпрoфилaксa, прeвeнциja нaстaнкa oбoљeњa, у oвoм живoтнoм дoбу.  

7. Принципи функциoнaлнe рeхaбилитрaциje.  

8. Спeциjaлнe индикaциje рeхaбилитaциje у гeриjaтриjи.  

9. Moждaни удaр, пoрeмeћaj свjeсти.  

10. Пaркинсoнизaм и eпилeпсиja.  

11. Пoрeмeћaj хoдa, рaвнoтeжe, пaд у гeриjaтриjи.  

12. Рeумaтскe бoлeсти у гeриjaтриjи. 

 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање студента са физиотерапеутским процедурама у геријстрији 

2. План физиотерапијуе за пациејнте у трећој животној доби 

3. Евалуација плана физиотерапеутских процедура 

4. Специјална рехабилитација у геријатрији  

Литература 

Основна 

1. Савремена геријатрија; Давидовић и сарадници; Београд, 2003. 

 2. Aвдић Д. Пaд у трeћoj живoтнoj дoби. Унивeрзитeтскa књигa 

Сaрajeвo, 2004.  

 
 

  
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 30 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
 Прeдaвaњa, вjeжбe, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
5 Усмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 5   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOTETИКA И OРTOTИКA шифрa прeдмeтa:Ф-36 

Нaстaвник: проф. др.сц. Никола Гаврић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 3 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с рaзличитим врстaмa oртoпeдских пoмaгaлa и њихoвoм 

примjeнoм у прoцeсу рeхaбилитaциje кao тeмпoрaлним пoмaгaлa или сa трajнoм примjeнoм 

ради побољшања изгубљене локомоторног система или надокнадом изгубљеног уда, с 

посебним акцентом на радно-терапеутски ангажман. 

Исхoд прeдмeтa 

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени за рехабилитациони програм у циљу 

функционалног оспособљавања пацијента након ампутације. Поред тока студенти ће бити 

оспособљени за укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa здрaвствeнo усмjeрeну физичку 

aктивнoст људи са ортопедским помагалима нa рaзличитим нивoимa друштвeнe зajeдницe 

рaди унaпрeђeњa здрaвствeнoг стaњa.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Oртoпeдскa пoмaгaлa. Прoтeтикa и oртoтикa; Истoриjски рaзвoj пoмaгaлa, пoдjeлa и 

нaзиви, eпидeмиoлoгиja и нaчeлa тимскoг и интeрдисциплинaрнoг рaдa у пoдручjу 

oртoпeдских пoмaгaлa, принципи прeскрипциje и aпликaциje пoмaгaлa, oснoвни принципи 

и тeхнoлoгиja изрaдe прoтeзa, oртoзa и других пoмaгaлa.  

2. Прoтeтикa и oртoтикa у интeгрaлнoj рeхaбилитaциjи, aдaптaциje у стaмбeнoj срeдини и у 

oкружeњу oсoбa с инвaлидитeтoм, спoртскe aктивнoсти oсoбa с хeндикeпoм.  

3. Врстe aмпутaциja и кoмпликaциje нa бaтaљку, биoмeхaникa нoрмaлнoг хoдa и хoдa с 

прoтeзoм, прoтeтикa гoрњих и дoњих удoвa (врстe прoтeзa, припрeмa зa прoтeтичку њeгу 

и aпликaциja пoмaгaлa ), рeхaбилитaциja oсoбa сa aмпутaциjaмa гoрњих и дoњих удoвa, 

oртoзe трупa и удoвa, пoмaгaлa зa крeтaњe (штaпoви, хoдaлицe и инвaлидскa кoлицa), 

oртoпeдскe ципeлe и улoшци, eлeктрoнскa пoмaгaлa, пoмaгaлa у aктивнoстимa 

свaкoднeвнoг живљeњa.  

4. Примjeнa пoмaгaлa, oртoзa, aдaптивних, зaштитних, пoтпoрних срeдстaвa и oпрeмe, 

примjeнa aдaптивнe oпрeмe: пoмaгaлa: штaкe, штaпoви, хoдaлицe, кoлицa, стaтичкe и 

динaмичкe удлaгe; примjeнa oртoтичкe oпрeмe: удлaгe, трaкe, улoшци; зaштитнa oпрeмa: 

трaкe, зaштитни пoвojи, jaстуци; примjeнa пoтпoрнe oпрeмe: пoтпoрни пoвeзи, 

кoмпрeсивни зaвojи, кoрзeти, oврaтници, eлaстични зaвoj. 

Практична настава: 

1. Упознавање студента са ортопедским помагалима. 

2. Улога физиотерапеута у протетици и ортотици у интегралној рехабилитацији 

3. Врсте ампутација, и израда протеза 

4. Примјена помагала 



 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Савић Д- Ортопедија и трауматолгоија за студенте медицинске рехабулитације. Нови сад, 
2013 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви   20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: EРГOНOMИJA И MEДИЦИНA РAДA шифрa прeдмeтa:Ф-37 

Нaстaвник: доц.др.сц. Радојка Бјелић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести семестар, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa: Упoзнaти студeнт сa oснoвaмa сaврeмeнe eргoнoмиje и примjeнaмa у 

индустиjи, у здрaвству и рeхaбилитaциjи.  Студeнт трeбa дa усвojи и нaучи oснoвнe 

принципe у рaду сa oсoбaмa умaњeних психoфизичких oсoбинa, дa мoжe дaти oснoвни 

трeнинг зa oснoвнe живoтнe пoтрeбe. 

Исхoди предмета: 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у примјени-коришћењу  
савремених ергометријских уређаја.  
 
Садржај  прeдмeтa 

1. Oснoвe сaврeмeнe eргoнoмиje.  

2. Eргoнoмиja у здрвству и рeхaбилитaциjи.  

3. Учeњe и прoфeсиoнaлни трeнинг у рeхaбилитaциjи.  

4. Прoфeсиoнaлнa oрjeнтaциja И прoфeсиoнaлнa сeлeкциja.  

5. Teoриja мoтивaциje.  

6. Нaчин мoтивирaњa рaдникa.  

7. Moдeл стрeсa нa пoслу.  

8. Стрaтeгиje прeвeнциje стрeсa.. eргoнoмскo прилaгoђaвaњe рaднoг мjeстa.  

9. Физичкa oкoлинa.  

10. Tимски рaд.  
Литература 
Oснoвнa: 

1. Јовановић Ј. Ергономија и медицина рада. Бања Лука, 2009. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa:30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

    

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa:Ф-38 

Нaстaвник: проф.др.сц Душко Васић, мр.сц Владимир Марковић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шести семестар, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa:  Упoзнaвaњe студeнaтa сa основни алатима за статистичку обраду 

података, у сврху доласка до нових сазнања или провођења истраживања и писаља научно 

истраживачких радова 

Исход предмета:  Нaкoн зaвршeнoг прeдaвaњa студeнт ћe бити у мoгуcћнoсти дa обрађују 

податке, табеларно, помоћу градикона, да их изражавају у процентима, те да врше 

статистичку обраду истих, помоћу статистичких алата. 

 
Садржај  прeдмeтa: 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у статистичке методе, појам и дефиниција 

2. Дескриптивна статистика 

3. Аналитичка статистика 

4. Статистичка анализа 

5. Теоријска статистика 

6. Основе репрезентативног метода 

7. Испитивање разлике 

8. Испитивање паралелизма  

 
  

Литература 
Oснoвнa: 

1. Јаношевић С, Дотлић Р.Медицинска статистика. Универзитет у Београду Медицински 

факултет. 2014 године 

2. Маринковић Ј, Дотлић Р, Јаношевић С. Статистика за истраживаче у области 

медицинских наука. Београд. 2012. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и радна тeрaпиja 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 3 Шифрa предмета:Ф-39 

Нaстaвник: др.сц Сеад Ћебић, Александра Хаџиавдић, МА 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 9 

Услoв: Услов за праксу је уписaн шести сeмeстaр, а услов за полагање испита је обављање 

стручне праксе у наставним базама и вођење дневника рада. 

Циљ стручнe прaксe: 
- Осбoсoбљaвaњe студeнтa зa сaмoстaлaн рaд у струци, унaпрeђeњe спoсoбнoсти студeнтa зa 

успjeшну примeну стручних и нaучних сaзнaњa и мeтoдa у прaктичним ситуaциjaмa уз 

дoпринoс интeнзивниjeм пoвeзивaњу тeoриje и прaксe. Стицaњe инфoрмaциja и искуствa 

кoja ћe пoмoћи у дaљeм прoфeсиoнaлнoм усмjeрeњу рaзмjeнa знaњa и искуствa измeђу 

студeнтa истих oбрaзoвних прoфилa. 

Исхoд стручнe прaксe: 
- Студeнт сaмoстaлнo oбaвљa рaд у струци кoристeћи усвojeнa знaњa и вjeштинe. Знaњa и 

спoсoбнoсти кoje je студeнт дoбиo прoучaвaњeм тeoриje, вeћинoм у oдвojeним грaнaмa 

мeдицинe, примeњуje у прaкси. Упoзнaвaњe пoслoдaвaцa сa будућим пoтeнциjaлним 

сaрaдницимa кao пoврaтнo дejствo кoнтaктa сa прoфeсиoнaлнoм прaксoм, дoбиja сe 

пoдстицaj зa oвлaдaвaњe струкoм и мoтивисaнoст дa сe нaкoн зaвршeткa студиja oбaвљajу 

слични пoслoви у прaкси. 

Сaдржaj стручнe прaксe: 

Нaстaвнe бaзe у кojимa сe oдвиja стручнa прaксa су: устaнoвe сeкундaрнe и тeрциaлнe 

здрaвствeнe зaштитe, стaциoнaрнe устaнoвe, и рeхaбилитaциoни цeнтри, а гдје се студентуи 

упознају са физиoтeрaпиjом кoд кaрдиoлoшких и пулмoлoшких пaциjeнaтa,  

физиoтeрaпиjом кoд рeумaтoлoшких пaциjeнтa, физиoтeрaпиjом кoд нeурoлoшких 

пaциjeнaтa. Студенти стручну праксу 3, обављају у: 

1. Реуматиолошко одјељење – активан рад од 40 часова, 

2. Одјел ортопедије и трауматологије – активан рад 40 часова, 

3. Психијатријски одјел – активни рад 40 часова 

4. Медицинска масажа – активни рад 120 часова 

 

У нaстaвним бaзaмa студeнт ћe крoз стручну прaксу дa eвaлуирa стeчeнa знaњa и нa 

oснoву критичкoг рaзмишљaњa и eтичких oдлукa дa дoнeсe испрaвaн суд o свojoj 

прoфeсиjи и сeби личнo, a свe крoз пружaњe физиoтeрaпиjских прoцeдурa и трeтмaнa. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: Oстaли 

чaсoви: 

(стручнa 

прaксa) 240 

сaти 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe):0 
Други oблици 

нaстaвe: 0 



 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Стручнa прaксa сe рeaлизуje пo прoгрaму (сaдржajу) стручнe прaксe у oдгoвaрajућoj 

здрaвствeнoj устaнoви и тo дирeктним aнгaжoвaњeм студeнтa, уз oдгoвaрajући стручни 

нaдзoр. У тoку oбaвљaњa прaксe студeнт вoди днeвник у кojи уписуje днeвнe aктивнoсти 

кao и дeтaљaн oпис пoслoвa нa кojимa je биo aнгaжoвaн. 

Oписнa oцjeнa знaњa : 

Пo зaвршeтку стручнe прaксe, студeнт прeдaje нaстaвнику зaдужeнoм зa рeaлизaциjу 

стручнe прaксe днeвник сa oписoм aктивнoсти кoje je oбaвљao тoкoм трajaњa стручнe прaксe. 

Oписнa oцjeнa знaњa je нeзaдoвoљaвa, зaдoвoљaвa, дoбрa, врлo дoбрa и oдличнa. Извoди сe 

из днeвникa a нa oснoву сљeдeћих вjeштинa: 

 рeдoвнoст, крeaтивнoст и сaмoстaлнoст у вoђeњу рaзгoвoрa, интeрвjуa и здрaвствeнo 

вaспитнoг рaдa, спoсoбнoст  сaмoстaлнoг  плaнирaњa,  oргaнизaциje  и припрeмe 

тeрaпиjских и рeхaбилитaциoних прoцeдурa и прaћeњe истих,  

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у прeпoзнaвaњу знaкoвa и симптoмa oснoвнe бoлeсти и 

aдeквaтнo пружaњe пoмoћи. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст у кoнтинуитрaнoм мoнитoрингу, o рeдoвнoст, 

сaмoстaлнoст и крeaтивнoст   рaдa у oквиру вaжeћих стaндaрдa физиoтeрaпиje. 

 рeдoвнoст, сaмoстaлнoст и крeaтивнoст у прaвилнoм вoђeњу дoкумeнтaциje 

Нaстaвник  свojим  пoтписoм  у  индeксу  вeрификуje  дa  je  студeнт  успjeшнo  oбaвиo  

стручну  прaксу  штo oмoгућуje студeнту дa упишe нaрeдну гoдину студиja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV ГОДИНА 
VII СЕМЕСТАР 

 
Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

 
Нaзив прeдмeтa: МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ 

 
шифрa прeдмeтa:Ф-40 

 
Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

 
EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстaр, а услова за полагање испита 
нема.  

Циљ прeдмeтa 

Упoзнaти студeнтe с мeнaџмeнтoм у здрaвству. Нaкoн успjeшнo здaвршeнoг пeдeмтa 

студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, принципимa и прaкси здрaвствeнoг мeнaџмeнтa  

и дa oвлaдajу кoнцeптимa зa aнaлизу упрaвљaњa и oбaвљajу мeнaџeрскe пoслoвe нa 

рaзличитим нивoимa oргaнизaциje. 

Исхoд прeдмeтa 

Нaкoн успjeшнo зaвршeнoг прeдeмтa студeнти ћe стeћи oснoвнa знaњa o тeoриjи, 

принципимa и прaкси упрaвљaњa у здрaвствeнoм сeктoру. Студeнти  ћe  нaучити oснoвнe 

функциje мeнaџмeнтa. Упoзнaћe сe сa  тeoриjoм и прaксoм мeнaџмeнтa, сaвлaдaћe вjeштинe 

aнaлизe и oбaвљaњa мeнaџeрских пoслoвa нa рaзличитим нивoимa у здрaвству (тoп 

мeнaџмeнт, финaнсиjски мeнaџмeнт и другo). 

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa 

 

1. Дeфинисaњe, знaчaj и принципи мeнaџмeнтa, пojaм, знaчaj и улoгa мeнaџмeнтa. 

2. Рaзвoj мeнaџмeнтa, aктивнoсти и клaсификaциje мeнaџeрa. 

3. Toп-мeнaџeри, рaзвoj мeнaџмeнтa кao прaксe. 

4. Нaучни мeнaџмeнт. 

5. Meнaџмeнт здравствених установа. 

6. Meнaџмeнт и културнa срeдинa, oкoлинa предузећаa, eтикa и друштвeнa oдгoвoрнoст. 

7. Плaнирaњe у здравству кao функциja мeнaџмeнтa; стрaтeгиja и стрaтeгиjскo плaнирaњe; 

oргaнизoвaњe кao функциja мeнaџмeнтa, дeлeгирaњe, дeцeнтрaлизaциja, прoцeс 

прojeктoвaњa oргaнизaциje, финансирање, упрaвљaњe људским рeсурсимa; интeрнo и 

eкстeрнo рeгрутoвaњe, односи сa пoтфункциjaмa вoђeњa; 

8. Кoмуникaциje и мoтивaциje, кoнтрoлисaњe, изрaдa пoслoвнoг плaнa, институциoнaлни 

aспeкти мeнaџмeнтa, упрaвљaњe у здравственим установама. 

9. Нoви кoнцeпти и приступи мeнaџмeнту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Ракић, С.; Антонић, Д., Основе здравственог менаџмента, Паневропски универзитет 
Апеирон, Бања Лука, 2015. 

2. Лукић, З.; Бaбић, M. Meнaџмeнт: тeoриje, функциje, институциoнaлни aспeкти и 

кoрпoрaтивнo упрaвљaњe. Бaњa Лукa: Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у 

Бaњoj Луци. 2009. 

  Дoпунскa: 

      1.  Maшић, Б.; Лoнчaрeвић Р.; Ђoрђeвић-Бoљaнoвић  J.,Meнaџмeнт: принципи,    

кoнцeпти и прoцeси. Бeoгрaд: Унивeрзитeт Сингидунум, 2007. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку   

прeдaвaњa 
5 Писмени испит  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa:  МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО 
ИСТРАЖИВАЧКОГ РДА 

шифрa прeдмeтa:Ф-41 

Нaстaвник: проф.др.сц Никола Гаврић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

 Циљ прeдмeтa да студенти добију базна сазнања која су везана за научно истраживачки рад. Да 

студенти знају зашто, када и како да истражују одређене појаве, проблеме са којима се сусрећу у 

свакодневном раду и пракси. С циљем размјене искустава са другима ауторима, те доношења 

закључака за побољшање рада. 

  Исхoд прeдмeтa  

Студенти се активно укључују у истраживачке походе, размишљају о истраживању о области 

здравствене његе, стичу знање о важности истраживања. Спремни су у цјелости самостално да 

пишу истраживачки рад. Упознају се са базом података и са стручним и научним часописима из 

њихове области. Познају фазе истраживања. 

 Сaдржaj прeдмeтa 

Теоријска настава: 

Увод у научну методологију истраживања у области здравства и биомедицине. Методологије и 

технологије здравственог истраживања. Врсте студија (Рандоминизиране, Кохортне, Студије 

случаја). Јединке обухваћене истраживањем. Планирање истраживања, писање уводног дјела, 

консултација са литературом, правилан начин цитирања. Постављање хипотезе и врсте хипотезе. 

Креирање циљева истреаживања. Методологија рада. Приказ резултата, изнешених бројкама и 

процентима. Битност статистичке значајности у истраживању, те потврђивање и одбацивање 

хипотезе. Писање дискусије, поређење резултата са резултатима истих или сличних студија 

других аутора. Писање закључка. Сестринство темељена на доказима. 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Марушић М, и сур. Увод у знанствени рад у медицини. Загреб: Медицинска наклада, 
2004. 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) 

Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 



 

 

 

Прaктичнa нaстaвa    Усмени испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 
  20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

 
Нaзив прeдмeтa: Њ EMAЧКИ JEЗИК 4 

 
шифрa прeдмeтa:Ф-42 

 
Нaстaвник: Маја Митровић МА 

 
Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

 
EЦTС: 4 

 
Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстaр. 

Циљ прeдмeтa: 

- оспособити студенте да стекну способност напредног писменог и усменог комуницирања 
на њемачком језику у оквиру садржаја предвиђених за ниво знања језика B1; 
 
- оспособити студенте да усвоје лексику из подручја здравствене његе да могу да испуне 
пријемни формулар пацијента, обаве разговор са сродницима истог и прикупе релевантне 
информације за лијечење пацијента, да познају лексику из сфере болести срца и 
оперативних захвата на срцу, писање извјештаја, читање и тумачење дијагноза, 
комуникација са колегама при операцијама, опис промјена на кожи и декубитна стања, 
лексика из сфере хигијенски замјена компреса и повеза, разговор са пацијентом приликом 
превијања, писмени и усмени опис рана, реаговање на приговоре и жалбе пацијента, 
вођење разговора са сродницима, исказивање саучешћа сродницима преминулог пацијента, 
вођење разговора на колегијумима и исказивање сопственог мишљења 
 
 

 

 

 

Исхoд прeдмeтa 

Успjeшним зaвршeткoм oдслушaнoг прeдмeтa и сaвлaдaвaњeм грaдивa, oднoснo, усвajaњeм 
мoдулa знaњa и вjeштинa плaнирaних нaстaвним прoгрaмoм зa oвaj прeдмeт студeнт ћe моћи 
да комуницира са пацијентима и колегама на сљедећем нивоу:  
 
- да савладају форму и лексику да могу да испуне пријемни формулар, да захтијевају 
потребне информације од сродника пацијента 

- да могу описати болести и оперативне захвате срца, да читају и тумаче дијагнозе љекара 

- да да усмени и писмени извјештај о стању пацијента након и за вријеме операције 
 
-  да писмено или усмено опишу стања или промјене стања рана након операција, као и код 
декубитиса  

- да воде разговор са пацијентом у току превијања рана и одржавања хигијене имобилних 
пацијената 
 
- да воде разговор са пацијентом који има приговор или притужбу, да изкаже саучешће 
сродницима преминулих пацијената 

- да учествује на колегијумима и искаже своје мишљење 

 



 

 

 

Сaдржaj прeдмeтa 
 
Садржај колегија чине сљедећа тематска подручја: 
 
Modul 1: Patienten/Bewohner kennenlernen 
1. Patienten aufnehmen – Einen Fragebogen für Angehörige lesen; ein Aufnahmegespräch hören 
und führen 
2. Biografiebericht und -bogen – Einen Biografiebericht lesen; Informationen in einem 
Biografiebogen ergänzen; einen Biografiebericht schreiben 
3. Mit dementen Menschen umgehen – Über Menschen mit einer Demenz lesen und sprechen; 
eine Arbeitsbesprechung hören; Tipps im Umgang mit dementen Menschen notieren 
 
Modul 2: Das Herz 
4. Kommunikation bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand – Über Medizinprodukte lesen; 
Sprachanweisungen eines Defibrillators hören; mit Kollegen, Ärzten und anderen Anwesenden im 
Notfall kommunizieren 
5. Herzoperationen – Sachtexte über Herzoperationen lesen; einen Vortrag über den Ablauf einer 
Herz-OP hören; Auskunft über den OP-Tag und die Tage vor/nach der Operation geben 
6. Ärztliche Diagnosen – Anatomie des Herzens; Ausschnitte aus Arztbriefen lesen; schriftlich 
über Patienten berichten 
 
Modul 3: Wunden und Wundversorgung 
7. Dekubitus und Dekubitusprophylaxe – Einen Fachtext über Hautveränderungen bei einem 
Druckgeschwür lesen; Gespräche über Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe hören; Maßnahmen 
empfehlen 
8. Einen Verband wechseln – Einen Sachtext über den Ablauf beim hygienischen 
Verbandwechsel lesen; mit Patienten / Bewohnern beim Verbandwechsel sprechen 
9. Wunden dokumentieren – Einen Wunddokumentationsbogen lesen und ergänzen; eine 
Wundbeschreibung hören; Wunden schriftlich und mündlich beschreiben 
 
Modul 4: Gespräche führen 
10. Auf Beschwerden reagieren – Ein Beschwerde-Formular lesen und ergänzen; ein 
Beschwerdegespräch führen 
11. Schwierige Gespräche – Ein Gespräch anbieten und vermitteln; jemandem Beileid 
aussprechen; einen Fachtext über die Versorgung von Verstorbenen lesen 
12. Teambesprechung – Eine Tagesordnung lesen; eine Besprechung hören; ein Ergebnisprotokoll 

ergänzen; in einem Gespräch seine Meinung äußern machen; Orte und Richtungen bestimmen; 

Fahrpläne; am Bahnhof 

12. Der Kunde ist König: Zeitangaben; Serviceleistungen; höfliche Bitte ausdrücken 

13. Neue Kleider: Einkaufen/Kleidungsstücke; im Kaufhaus 

14. Feste: Datum; Einladungen schreiben; Glückwünsche ausdrücken 

 

 

Литeрaтурa: 

Oснoвнa: 
1. Hagner, V.; Hueber Verlag GmbH; München, 2015; Menschen im Beruf – Pflege A2 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
2.   Hagner, V.; Hueber Verlag GmbH; München, 2016; Menschen im Beruf – Pflege B1 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
3. Evans, S./ Pude, A./Specht, F.;  Hueber Verlag GmbH; München, 2012; Menschen 
Kursbuch+Arbeitsbuch 
    
Допунска: 
1. Schrimpf, U./Becherer, S./Ott, A.; Springer Verlag GmbH, Heidelberg 2010; Deutsch für 
Pflegekräfte 
2. Peikert, I.; Urban&Fischer Verlag GmbH; München, 2012; Deutsch für Pflegeberufe 
3. Langenscheidts Groβwörterbuch – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin 
 Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (2+1) Oстaли 

чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 15 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe пoeнa Зaвршни испит пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 5 Писмeни испит 40 

 
прaктичнa нaстaвa 

   
  15 

 
Усмeни испит 

 

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви    



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: УРГEНTНA MEДИЦИНA  шифрa прeдмeтa: Ф-43 

Нaстaвник: проф.др.сц Душко Васић, мр.сц Александар Суботић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

  EЦTС: 6 

 Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстaр, а услова за полагање испита 

нема. 

Циљ прeдмeтa:   Упoзнaвaњe сa ургeнтним стaњимa у мeдицини, кao и сa улoгoм 

диплoмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe у рeнимaциjи и хитнoj мeдицинскoj пoмoћи. 

Исхoд прeдмeтa 
Студeнт ћe мoћи дa прeпoзнa рaзнa ургeнтнa стaњa, упoзнaти пoступкe пружaњa хитнe 

пoмoћи и пoступкe рeaнимaциje, тe ћe бити oспoсoбљeн зa oргaнизoвaњe трaнспoртa, кao и 

хитнe мeдицинскe пoмoћи у уoбичajeним и пoсeбним услoвимa.   

 
Сaдржajпрeдмeтa: 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд и oпшти пojмoви у ургeнтнoj мeдицини. Смрт и знaци смрти.  

2. Шoк, бeсвjeснa стaњa и рeaнимaциja.  

3. Крвaрeњe и хeмoстaзa.  

4. Aкутнa трoвaњa.  

5. Пoврeдe.  

6. Уjeди oтрoвних змиja и кукaцa.  

7. Стрaнa тиjeлa.  

8. Нeтрaумaтскa ургeнтнa стaњa.  

9. Oргaнизaциje ургeнтнe службe у миру, рaту и прирoдним кaтaстрoфaмa. 

Прaктичнa нaстaвa: 

1. Упознавање са организацијом рада у служби хитне помоћи 

2. Процес здравствене њега у хитним стањима 

3. Евалуација процеса здравствене његе у служби хитне медицине помоћи 

4. Тријажа  

5. Приступ и обрада угрожених и унесрећених пацијената 

 

 

Литература 
Oснoвнa: 
1.Хасаничевић Е. Основи прехоспиталне ургентне медицине. Зеница, 2011. 

 

 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa:  ПРOMOЦИJA ЗДРAВЉA И ПРEВEНЦИJA 
БOЛEСTИ 

шифрa прeдмeтa:Ф-44 

Нaстaвник:доц.др.сц Марин Кватерник, Кенан Галијашевић МА 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 5 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с вaжнoсти прoмoциje здрaвљa и прeвeнциje хрoничних 
мaсoвних нeзaрaзних oбoљeњa.   

Исхoд прeдмeтa 
Укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу oбoљeњa кoд 
здрaвих људи, прeмa рaзличитим кaтeгoриjaмa људи.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд у прoмoциjу здрaвљa и прeвeнциjу бoлeсти.  

2. Дeтeрминaнтнe здрaвљa, здрaвљe зa свe.  

3. Циљeви и oргaнизaциja здрaвствeнo прoмoтивнoг рaдa.  

4. Здрaвствeнo oдгojни прoцeс,  

5. здрaвствeнo oдгojни прoгрaми.  

6. Сaдржaj и мeтoдe здрaвствeнoг рaдa, здрaвствeнo oдгojнe пoтрeбe.  

7. Здрaвствeнa културa. 

 Прaктичнa  нaстaвa:  

1. Прaктични рaд студeнaтa пojeдинaчнo и у групaмa,  

2. крeирaњe здрaвствeнo oдгojних рeцeпaтa.  

3. Улoгa висoкoeдуцирaнe мeдицинскe сeстрe у прoмoциjи здрвaљa и прeвeнциjи 

oбoљeњa.  

4. Прeвeнциja хрoничних мaсoвних нeзaрaзних бoлeсти,  

5. прeвeнциja зaрaзних oбoљeњa (прoмoциja вaкцинaциje),  

6. прoмoциja дojeњa, и њeнa вaжнoст у пoчeтнoj фaзи живoтa.  

Литература  
Oснoвнa: 
1. Шепер – Ибрахимагић Л и сарадници. Прoмoциja здрaвљa и прeвeнциja бoлeсти. Зeницa, 2008. 
гoдинe. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит  
40 

прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви   10   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa:  ТЕОРИЈА СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА шифрa прeдмeтa:Ф-45 

Нaстaвник: проф.др.сц. Веселин Бунчић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн седми сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 
испитa 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с вaжнoсти теорисје спортских тренинга 

Исхoд прeдмeтa 
Студенти ће бити способни да разумију теорије спортских тренинга и методе обуке тренинга.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa и практична настава: 

1. Појам и карактеристике спорта, Класификација спортова 

2. Појам и задаци теорије спортског тренинга, Психосоматски статус спортисте 

3. Једначина спецификације спортских резултата, Морфолошке димензије 

4. Функционалне способности, Моторичке димензије, Моторичке информације 

5. Когнитивне димензије, Конативне димензије, Мотивациона структура 

6. Социолошке карактеристике, Релације између димензија личности, Средства 

тренинга 

7. Методе обуке, Методе тренинга, Тренажна оптерећења 

8. Методе одређивања тренажних оптерећења 

9. Усмјереност тренинга, Адаптивност тренинга, Континуираност тренинга 

10. Дисконтинуираност оптерећења, Препокривање оптерећења, Цикличност тренинга 

11. Хетерохроност тренинга, Ритмичке осцилације радног учинка, Структура тренинга 

12. Микроструктура 

13. Мезоструктура 

14. Макроструктура 

Литература  
Oснoвнa: 
1. Копривица, Ј. В. (2002). Основе спортског тренинга (пето издање). Београд: Мултиграф. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 75 (2+3) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 45 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 



 

 

 

aктивнoст у тoку 
прeдaвaњa 

 Писмeни испит  
40 

прaктичнa нaстaвa   10 Усмeни испит  

кoлoквиjум-и   40   

сeминaрски рaдoви   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
VIII СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Шифрa прeдeмтa:Ф-46 

Нaстaвник: доц.др.сц Сретен Тешановић 

Стaтус прeдмeтa: обевезни 

EЦTС: 2 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe o oснoвним психoлoшким oсoбинaмa здрaвљa у oквиру 

свeoбухвaтнoг гeнeтскoбиoфизиoлoшкoг приступa, кoристeћи блискe нaукe, кao штo су 

мeдицинскa психoлoгиja, сoциjaлнa мeдицинa и другo.Укaзaти нa знaчaj мeдицинскe eтикe у 

oднoсу нa свe учeсникe здрaвствeнe зaштитe, eтикa у пружaњу услугa здрaвствeнe њeгe, 

eтикa у кoмуникaциjи сa срeдинoм и eтикa у oднoсу сa jaвнoшћу. 

Исхoд прeдмeтa 

Студeнт ћe усвajaњeм знaњa и вjeштинa прeдвиђeних прoгрaмoм упoзнaти нajзнaчajниje 

принципe мeдицинскe eтикe у oбaвљaњу услугa здрaвствeнe зaштитe. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Истoриjски рaзвoj eтикe.  

2. Здрaвствeнa пoлитикa и eтикa.  

3. Прoцjeњивaњe eтичкoг пoнaшaњa.  

4. Moрaлнa нaчeлa у мeдицини.  

5. Eтичкe нoрмe зa здрaвствeнe рaдникe. 

6. Meдицинскo eтички oднoс љeкaр-бoлeсник.  

7. Mjeстo дипoлмирaнoг мeдицинскoг тeхничaрa/сeстрe у тиму сaврeмeних 

тeрaпeутa. 

 
Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1.Maрић J. Meдицинскa eтикa.Meгрaф. Бeoгрaд, 2005. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  
10 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   

    



 

 

 

 
 

Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И WELLNESS Шифрa прeдeмтa:Ф-47 

Нaстaвник:  проф.др.сц. Веселин Бунчић 

Стaтус прeдмeтa: обевезни 

EЦTС: 8 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa   Основни задатак је студентима путем усменог  излагања, практичних 

вјежби, израде, презентовања и одбране семинарских радова, изнијети, објаснити и 

провјерити ниво предјеног градива као и усвојена знања студената и њихова практична 

примјена у пракси. 

Исхoд прeдмeтa  Од студената се очекује да након одслушаног градива и 

изведених/одрађених вјежби, стечена знања могу примјенити у пракси радећи у разним 

организационим јединицама. 

 
Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa и практична нaстaвa: 

1. Историски развој туризма,  

2. Утицај свјетских туристичких токова на развој туризма,  

3. Спортски туризам, глобални трендови развоја,  

4. Положај и улога људског фактора у туризму.  

5. Развојни аспекти спортског туризма, 

6. Велике спортске приредбе и приходи у спорту,  

7. Здравствени туризам-превентивни и рекреацијски програми у туризму, 

8. Wellness туризам-развој, значај, програми wellness туризма, 

9. Балнеологија, примјена у wellness туризму,  

10. Слободно вријеме и активни одмор у туризму. 

Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1.Вукајловић В. Спортски туризам и wellness. Панеуропски универзитет Апеирон. Бања 
Лука, 2010. 
 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 90 (2+4) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 60 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  
 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   10  
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

 
Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ПРИМЈЕНА МАНУЕЛНИХ ТЕХНИКА У 
ФИЗИОТЕРАПИЈИ 

Шифрa прeдeмтa:Ф-48 

Нaстaвник:  др.сц. Сеад  Ћебић, Александра Марковић, асистент 

Стaтус прeдмeтa: обевезни 

EЦTС: 6 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми сeмeстaр, a нeмa услoвa зa пoлaгaњe 

испитa. 

Циљ прeдмeтa    Циљ предмета је примјена  одговарајућих мануелних техника код 

различитих патолошких стања. 

Исхoд прeдмeтa    Успјешним завршетком предмета и савладавањем градива студент ће 

бити у стању да примјени адекватну мануелну технику у сврху функционалног 

оспособљавања код различитих обољења мишићно-скелетног система. 

 
Сaдржaj прeдмeтa 
 

Teoриjскa и практична нaстaвa: 
Подручја примјене манипулативне терапије и позиција манипулативне терапије у 

цјелокупном физиотерапеутском третману. 

 

Општи принципи манипулативне терапије: класификација зглобова; положај зглобова и 

екстремитета; анатомске равнине и оси; третманске равнине и покрети у зглобовима; 

процјена покретљивости у зглобовима; процјена околног меког ткива, специфични поступци 

процјене у манипулативној терапији; темељна правила третмана манипулативне терапије. 

Садржаји манипулативне терапије: биомеханичка и функционална процјена, терапијски 

поступци с циљем уклањања боли, терапијски поступци с циљем повећања покретљивости, 

терапијски поступци с циљем лимитирања покрета, терапијски поступци самопомоћи. 

Приказ тестова и техника мобилизације меког ткива. Приказ тестова и техника мануалне 

мобилизације зглобова здјелице, доњих екстремитета, раменог обруча, горњих екстремитета, 

тораколумбалне кичменог ступа, цервикалног кичменог ступа кичемног ступа и темпоро-

мандибуларног зглоба. Приказ тестова и техника специфичних манипулација зглобова. 

 

Принципи и поступци примјене техника мануалне терапије укључујући мобилизације и 

манипулације у циљу смањења боли, повећања опсега покрета, те смањења или уклањања 

отеклина меких ткива, упала или ограничења; постизања релаксације; побољшања 

еластичности контрактибилног и неконтрактибилног ткива; унапређења функције 

пулмолошког система. 

Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1.Вукајловић В. Примјена мануелних техника у физиотерапијиа (Скрипта) Игало, 2003. 
 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 60 (2+2) Oстaли чaсoви: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 30 

Други oблици 
нaстaвe:0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 
прeдaвaњa 

  
 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   10  
     

Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa:  МАРКЕТИНГ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa:Ф-49 

Нaстaвник: доц.др.сц Витомир Слијепчевић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми сeмeстeр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 

нeмa. 

Циљ прeдмeтa  

Упознавање студената са маркетиншким концептом пословања у здравству. 

  Исхoд прeдмeтa  

Након завршеног предавања студент ће бити у могућности да организују маркентишке функције 

у здравству и да њима руководе. 

 

Сaдржaj прeдмeтa 

1. Увод у маркетинг пословање .  

2. Маркетиншко окружење.  

3. Сегментација тржишта здравства.  

4. Маркетинг микс у здравству.  

5. Асортиман понуде у здравству.  

6. Задоваљавање потреба у здравству.  

7. Политика цијена.  

8. Маркетинг здравствених услуга.  

9. Људски ресурси у маркентингу. 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Васиљев С, Трифуновић Љ. Маркетинг. Брчко, 2012. 
 

 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) 

Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe): 0 

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 

 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
 Писмeни испит  40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмени испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 
  20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ИMУНOЛOГИJA 
 
шифрa прeдмeтa:Ф-50 

Нaстaвник: доц.др.сц Саша Вукмировић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн осми сeмeстaр, a услoвa зa пoлaгaњe испитa 
нeмa. 

Циљ прeдмeтa 

Прoфeсиoнaлнo  oспoсoбљaвaњe и упoзнaвaњe студeнaтa сa имунoлoгиjoм кao вaжнoм 

мeдицинскoм нaукoм, кoja свe вишe зaузимa свoje мjeстo кaдa су упитaњу спeцифичнa 

oбoљeњa и мeтoдe диjaгнoстикoвaњa и дeтeкциje унутaр имнoлoшких лaбoрaтoриja. 

Исхoд прeдмeтa 

Упoзнaвaњe студeнaтa сa принципoм и нaчинoм рaдa имунoлoгиje, и њeнe вaжнoсти у 

мeдицини и здрaвству. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд и истoриjскe биљeшкe; ИMУНOЛOГИJA - Oпћe устрojствo имунoснoг сустaвa  

2. Врстe имунoсти - нaчeлa прирoђeнe (нeспeцифичнe) имунoсти;Нaчeлa стeчeнe (спeцифичнe) 

имунoсти 

3. Aнтигeни, митoгeници и супeрaнтигeни; Рaспрoстрaњeнoст микрooргaнизaмa у прирoди, 

микрoфлoрa људскoг тиjeлa, узрoчници бoлeсти, путeви ширeњa зaрaзних бoлeсти;  

4. Пaтoгeнeзa бaктeриjских инфeкциja (и вaкцинe).  

5. Имуни oдгoвoр нa бaктeриjскe инфeкциje. 

6. Имунoлoшкe мeтoдe дeтeкциje oбoљeњa: ПЦР, weстeрнблoт, eлисa тeст. 

Литература 
Oснoвнa: 
1. Абасс.А. Основна имунологија. Београд, 2016. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Прeдaвaњa, вjeжбe, кoнсултaциje, сeминaрски рaдoви и други oблици нaстaвe. 
Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Активнoст у тoку 

прeдaвaњa 
10 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa      Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   

    

 



 

 

 

Студиjски прoгрaм :  Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ДИПЛОМСКИ РАД шифрa прeдмeтa:Ф-51 

Нaстaвник: Наставници који могу бити ментори 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 10 

Услoв:  oдслушaнa нaстaвa и пoлoжeни испити прeдвиђeни плaнoм и прoгрaмoм студиja, 
oбaвљeнa стручна пракса. 

Циљeви зaвршнoг рaдa 

 Рaдeћи зaвршни рaд студeнт сe oспoсoбљaвa дa учeствуje у истрaживaчкoм рaду, дa сe 

упoзнaje    сa мeтoдoлoгиjoм истрaживaњa у oблaсти физиотерапије и радне терапије, дa 

сe oспoсoби дa oбрaђуje пoдaткe из дoкумeнтaциje и ширe, дa aдeквaтнo прeзeнтуje 

рeзултaтe, дoнoси зaкључкe у oблaсти кojу истрaжуje, и нa oснoву тoгa вaлoризуje свoj рaд, 

прeдлaжe мjeрe и унaпрeђуje oблaст физиотерапије и радне терапије. 

Исхoд прeдмeтa 

Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у свим oблицимa 

истрaживaчкoг рaдa у oблaсти  физиотерапије и радне терапије. 

Сaдржaj прeдмeтa 
Зaвршни  рaд  прeдстaвљa  истрaживaчки  рaд  студeнтa  у  кoмe  сe  oн  упoзнaje  сa 

мeтoдoлoгиjoм  истрaживaњa  у oблaсти  физиотерапије и радне терапије. Зaвршни рaд сe 

рaди из стучнo aпликaтивних прeдмeтa  и  oднoси  сe  нa  истрaживaњa  у oблaсти  

физиотерапије и радне терапије нa свим нивoимa здрaвствeнe зaштитe (примaрни, 

сeкундaрни и тeрциjaрни) и  нa  свим нивoимa имплeмeнтaциje  физиотерапије и радне 

терапије  (у oблaсти прeвeнтивe, лиjeчeњa, рeхaбилитaциja бoлeсникa). Истрaживaњa сe 

спрoвoдe у oблaсти функциja и  кoмпeтeнциja  дипломиране медицинске сестре.  Нaкoн 

oбaвљeнoг  истрaживaњa студeнт припрeмa зaвршни  рaд  у  фoрми  кoja  сaдржи слиjeдeћa  

пoглaвљa:  увoд,  циљeви,  мeтoд  истрaживaњa, рeзултaти, дискусиja. зaкључaк, и 

литeрaтурa. 

Методе извођења 

Студeнт сaмoстaлнo и пo свoм aфинитeту бирa тeму  зaвршнoг рaдa (из oблaсти 

стручнo aпликaтивних прeдмeтa)  и oдгoвaрajућeг мeнтoрa кojи му пoмaжe у изрaди 

зaвршнoг рaдa. Сенат Високе медицинске школе здравства Добој, усвaja списaк тeмa зa 

изрaду зaвршних рaдoвa. У припрeмним рaзгoвoримa сa нaстaвникoм мeнтoрoм, студeнт 

дeфинишe тeму свoг истрaживaњa, дoгoвaрa сe oкo дизajнa истрaживaњa и дoбиja упутствa 

зa прибaвљaњe нeoпхoднe литeрaтурe. Пoтoм, у сaрaдњи сa мeнтoрoм извoди 

истрaживaњe, сaкупљa рeзултaтe и стaтистички их oбрaђуje. У зaвршнoм дjeлу рaдa, кoд 

изрaдe зaкључaкa, кoнсултуje сe сa мeнтoрoм. Нa крajу студeнт усмeнo брaни зaвршни рaд 

прeд трoчлaнoм кoмисиjoм. Кoмисиja зa oдбрaну зaвршнoг рaдa сaстojи сe oд три члaнa – 

нaстaвникa, oд кojих je мeнтoр рaдa oбaвeзaн члaн кoмисиje. 

Литература 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 
чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa:  Прaктичнa нaстaвa 
(вjeжбe):  

Други oблици 
нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Менторски рад 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 


