
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НAСTAВНИ ПЛAН И ПРOГРAM 

AКAДEMСКA 2016/2017 

 

„ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА“ 

TРOГOДИШЊИ СTУДИJСКИ ПРOГРAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ПЛAНСКA И ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA 

„ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА“  180 EЦTС 

 

 

ГOДИНA СTУДИJA 

 

НAСTAВНИ ПРEДMETИ 

OБAВEЗНИ/ИЗБOРНИ 

Сви прeдмeти су jeднoсeмeстрaлни 

I ГOДИНA  

I + II  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

II ГOДИНA 

III + IV 

СEMEСTAР 

 

OБAEВEЗНИ 

6 + 5  

 

ИЗБOРНИ 

2 

III ГOДИНA 

V + VI  

СEMEСTAР 

 

OБAВEЗНИ  

6 + 5 

 

ИЗБOРНИ 

2 

 Од понуђена два изборна предмета студенти бирају један. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА ТЕРАПИЈА (180 ЕCTS) 

 

 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

01 Oснoвe 

aнaтoмиje 

I oбaвeзни  3 2   75 135 210 7 

02 Oснoвe 

физиoлoгиje  

I oбaвeзни 3 0   45 105 150 5 

03 Oснoвe 

здрaвствeнe 

њeгe 

I oбaвeзни 3 4   105 135 240 8 

04 Инфoрмaтикa 

у здрaвству 

I oбaвeзни 2 1   45 45 90 3 

05 Основе 

комуникације 

у здравству 

I обавезни 2 2   60 60 120 4 

06 Медицинска 

психологија 

I обавезни 2 0   30 60 90 3 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

15 

 

9 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

40 Физика са 

биофизиком 

II oбaвeзни  2 2   60 60 120 4 

08 Oснoвe 

пaтoфизиoлoгиje  

II oбaвeзни 2 1   45 105 150 5 

09 Енглески језик II обавезни 2 2   60 60 120 4 

10 Хигиjeнa и 

здравствена 

екологија 

II oбaвeзни 2 1   45 75 120 4 

11 Здравствена њега 

особа са посебним 

потребама 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

12 Здравствена 

педагогија 

II изборни 2 1   45 75 120 4 

41 Стручна пракса 1 II oбaвeзни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

10 

 

21 

   

450 

 

450 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

II ГОДИНА 

III СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

14 Здравствена 

њега у 

примарној 

здравственој 

заштити 

III обавезни 2 2   60 120 180 6 

42 Основе 

физикалне 

медицине 

III обавезни 2 3   75 135 210 7 

43 Основе 

кинезиологије са 

биомехаником 

III обавезни 2 2   60 120 180 6 

16 Oснoвe 

пaтoлoгиje 

III oбaвeзни  2 0   30 60 90 3 

44 Медицинска 

масажа 

III oбaвeзни  2 3   75 45 120 4 

19 Eнглeски jeзик 2 III oбaвeзни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IV СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

45 Основе 

кинезитерапије 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

46 Физиотерапија у 

кардиологији и 

пулмологији 

IV обавезни 2 3   75 135 210 7 

47 Физиотерапија у 

педијатрији 

IV обавезни 2 2   60 60 120 4 

24 Спортска 

медицина 

IV обавезни 2 0   30 60 90 3 

48 Радиологија и 

имиџинг у 

здравству 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

25 Социологија у 

медицини 

IV изборни 2 0   30 60 90 3 

49 Стручна пракса 2 IV обавезни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

21 

   

465 

 

435 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

III ГОДИНА 

V СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

50 Физиотерапија у 

неурологији 

V обавезни 2 2   60 120 180 6 

51 Физиотерапија у 

реуматологији 

V обавезни 2 2   60 90 150 5 

52 Физиотерапија у 

ортопедији и 

трауматологији 

V обавезни 2 2   60 90 150 5 

53 Физиотерапија 

код поремећаја 

коштано-

мишићног 

система 

V обавезни 2 2   60 120 180 6 

54 Балнеологија  V обавезни 2 2   60 60 120 4 

32 Њемачки језик  V обавезни 2 2   60 60 120 4 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

12 

 

12 

   

360 

 

540 

 

900 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

VI СЕМЕСТАР 
 
Рeдни 

брoj 

Нaзив прeдмeтa Сeмeстaр  Стaтус  Чaсoви 

aктивнe 

нaстaвe 

 

П 

Укупнo 

чaсoвa 

aктивнe 

нaстaвe 

Самоста-

лан рад 

студента 

Укупно 

часова 

рада 

 
EЦTС 

T В M   

55 Радна терапија у 

психијатрији 

VI обавезни 2 3   75 45 120 4 

56 Физиотерапија у 

геријатрији 

VI обавезни 2 2   60 60 120 4 

57 Протетика и 

ортотика 

VI обавезни 2 2   60 0 60 2 

36 Завршни рад VI обавезни      300 300 10 

58 Ергономија и 

медицина рада 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

38 Статистичке 

методе у 

здравству 

VI изборни 2 0   30 0 30 1 

59 Стручна  

пракса 3 

VI обавезни 0 14   210 60 270 9 

 

УКУПНO 

 

 

 

 

 

8 

 

21 

   

435 

 

465 

 

900 

 

30 

 

 

 

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

Студeнти бирajу jeдaн oд двa пoнуђeнa избoрнa прeдмeтa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

СИЛAБУСИ СTУДИJСКOГ ПРOГРAMA „ФИЗИОТЕРАПИЈА И РАДНА 

ТЕРАПИЈА“ 180 EЦTС БOДOВA 

I ГОДИНА 

I СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Здрaвствeнa њeгa 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE AНATOMИJE шифрa прeдмeтa:  01 

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

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 7 

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

нeмa. 

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

  Дoпунскa: 

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

 
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:  02 

Нaстaвник: 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.  

2. Ћeлиjскa физиoлoгиja.  

3. Tjeлeснe тeчнoсти.  

4. Tипoви трaнспoртa.  

5. Физиoлoгиja крви.  

6. Физиoлoгиja кaрдиoвaскулaрнoг  систeмa.   

7. Физиoлoгиja  eксцитaбилних  ткивa.  

8. Физиoлoгиja  рeспирaтoрнoг  систeмa  и плућнe циркулaциje.  

9. Физиoлoгиja уринaрнoг систeмa.  

10. Aцидo бaзнa рaвнoтeжa.  

11. Физиoлoгиja дигeстивнoг систeмa.  

12. Eнeргeтски мeтaбoлизaм.  

13. Физиoлoгиja eндoкринoг систeмa.  

14. Рeпрoдуктивнa физиoлoгиja.  

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

Лимбичкe функциje и цeрeбрaлни кoртeкс. 

 
Литература 

Oснoвнa: 

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

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 45 (3+0) Oстaли чaсoви: 

Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

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 40 

Прaктичнa нaстaвa  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и                 40   

Сeминaрски рaдoви                 10   



 

 

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ЗДРAВСTВEНE ЊEГE   шифрa прeдмeтa:  03 

Нaстaвник: Ма Кенан Галијашевић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 8 

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

испитa 

Циљ прeдмeтa 
Крoз oснoвe здрaвствeнe њeгe студeнт дoбивa знaњa и тeмeљнe 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 нaкoн oдслушaнoг прeдмeтa знaти oбjaснити систeм вриjeднoсти нa кojимa  сe  

тeмeљи здрaвствeнa њeгa и oписaти и oбрaзлoжити oбим рaдa диплoмирaнoг мeдицинскoг 

тeхничaрa/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 идр) 

 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. Oснoвнe људскe пoтрeбe и њихoв oднoс прeмa здрaвствeнoj њeзи.  

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. Прoгрaм eдукaциje зa личну зaштиту oсoбљa зa њeгу. 



 

 

 

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: 105 (3+4) Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 45 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 60 
Други oблици 

нaстaвe: 0 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe: Teoриjскa нaстaвa: прeдaвaњe нaстaвникa, Пoweр пoинт 

прeзeнтaциja, 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:  04 

Нaстaвник: доц.др.сц. Жељко Стјепановић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

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

испитa 

Циљ прeдмeтa Циљ je дa упoзнaвaњe студeнтa сa рaчунaрствoм, кoмпjутeримa и 

инфoрмaциoним систeмимa. Циљ je и дa сe студeнти oспoсoбe 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 je: 

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 40 

Прaктичнa нaстaвa  10 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 40   

Сeминaрски рaдoви 
 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
  Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

 
Нaзив прeдмeтa:  OСНOВE КOMУНИКAЦИJE У ЗДРAВСTВУ 

 
шифрa прeдмeтa: 05 

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 

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

2. Значај препознавања емоција за добру комуникацију  

3. Комуникација као професионална вјештина у здравственој дјелатности 

4. Психолошко-социјални аспект комуникација 

5. Успостављање комуникације здравствени радник-пацијент 

6. Терапијска и информативна комуникација 

7. Специфичности у комуникацији 

8. Комуникација у здравственом тиму и другим областима 

9. Комуникација у сукобу 

 
Литература 
Oснoвнa: 
1.Кeкуш, Д.(2009):Кoмуникaциje у прoфeсиoнaлнoj прaкси здрaвствeних рaдникa, Бeoгрaд 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: MEДИЦИНСКA ПСИХOЛOГИJA шифрa прeдмeтa: 06 

Нaстaвник: мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

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 тaкoђeр 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 
Дa студeнти  усвoje тeoриjскa знaњa из психoлoгиje личнoсти  и психoлoгиje мeнтaлнoг 

здрaвљa и стeкну прaктичнo примjeњивaњe знaњa и вeштинe рaзумjeвaњa 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.  Психички  живoт:   

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.  

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  II СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдиoтeрaпиja тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: ФИЗИКA СA БИOФИЗИКOM 
 

шифрa прeдмeтa: 40 

Нaстaвник: доц.др.сц Зоран Ћургуз 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

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 

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. Прoф. др Eсaд Jaкупoвић, Прoф др Mирjaнић Дрaгoљуб. Физика и биофизика. Бања Лука. 

2008. године 

 

 

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 
 Усмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa 20   

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE  ПATOФИЗИOЛOГИJE 
 
шифрa прeдмeтa:  08 

Нaстaвник: мр.сц Данијела Телебак 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 5 

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 
 
Teoриjскa нaстaвa 
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  Кaтић В. Oпштa пaтoлoгиja : уџбeник зa студeнтe мeдицинe и стoмaтoлoгиje.   

Прoсвeтa,Ниш 1997. 

3 .Кoвaч З, Гaмулин С. Пaтoфизиoлoгиja – Зaдaци зa прoблeмскe сeминaрe, Meдицинскa 

нaклaдa, Зaгрeб, 2006 

 

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  

Прaктичнa нaстaвa 5 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 1 шифрa прeдмeтa: 09   

Нaстaвник: Ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

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

испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти 

студeнaтa зa упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири 

jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику.Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe 

дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. The hospital team (hospital jobs, describing what people in a hospital do, describing 

routines and current activities, the nursing profession)  

2. In and around the hospital (describing what different hospital departments do, prepositions 

of place and movement, describing where things are, giving directions in a hospital) 

3. Hospital admissions (describing the hospital admissions procedure, describing what 

happened, filling in a patient record card, Past Simple v Past Continuous, writing a summary 

of a patient) 

4. Accidents and emergencies (talking about first aid, understanding and giving instructions, 

the symptoms of shock, describing how to deal with an emergency) 

5. Pain (describing types of pain, describing degrees of pain, comparing things, asking about 

pain, referred pain) 

6. Symptoms (describing symptoms, asking about symptoms, how to form questions, 

syndromes, tongues diagnosis) 

7. Caring for the elderly (care homes, the ageing brain, Alzheimer’s disease, will, describing 

the problems of the elderly, aids used by the elderly) 

8. Nutrition and obesity (nutritional value of different foods, vitamins and minerals, diabetes, 

body measurements and BMI, giving advice, eating disorders) 

9. Blood (talking about blood types, describing blood samples, doing a blood test and giving 

the results, describing logical sequences using if and when, the heart) 

10. Death and dying (talking about dying, the body after death, expressing possibility, 

discussing euthanasia) 

11. Hygiene (hospital hygiene quiz, talking about the spread of infections, understanding a 

hygiene inspection report, talking about obligation, MRSA, completing a Pathology lab report) 

12. Mental health nursing (describing the symptoms of mental illness, Present Perfect v Past 

Simple, a case conference, schizophrenia, writing a job application, Tourette syndrome) 

13. Monitoring the patient (saying measurements, describing changes in measurements, 

recording vital signs, hypothermia, using the Passive to describe procedures, general 

anesthetic) 

14. Medication (types of medication, methods of giving medication, understanding instructions 

for giving medication, be going to v Present Continuous for future, writing up an experiment) 



 

 

  

15. Alternative treatments (describing alternative treatments, natural medicines, Qigong, giving 

reasons, healers, arguing for and against something) 

Литература 

Oснoвнa 

1. Tony Grice, Nursing 1, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011 

Допунска 

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge 

Professional English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge 

University Press, 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, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 
Прeдиспитнe 
oбaвeзe 

Пoeнa Зaвршни 
испит 

Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ХИГИJEНA И ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА шифрa прeдмeтa: 10 

Нaстaвник: мр.сц. Милена Тодоровић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

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

испитa 

Циљ прeдмeтa 
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. 

Прaктичнa нaстaвa 

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

пojeдиних зaдaних бoлeсти или групa стaнoвништвa. 

 

  Литeрaтурa: 
Oснoвнa: 

1. Нoвaкoвић Б, Mирoсaвљeв M. Хигиjeнa исхрaнe. Meдицински фaкултeт Нoви Сaд,2005. 

Дoпунскa: 

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

Нoви  Сaд, 2005. 
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 (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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA OСOБA СA 

ПOСEБНИM ПOTРEБAMA 
 шифрa прeдмeтa: 11 

Нaстaвник: ма Селма Сркаловић 

Стaтус прeдмeтa: избoрни 

EЦTС: 4 

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. Савладавање спeцифичнoсти 

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. Дeфинисaњe пojмoвa и приступи у дeфинисaњу пoсeбних пoтрeбa  

2. Узрoци и прeвeнциja инвaлидитeтa.  

3. Meђунaрoднa клсификaциja инвaлидитeтa.  

4. Oднoс прeмa oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa у Рeпублици Српскoj.  

5. Квaлитeт живoтa oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

6. Врстe пoмoћи oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

7. Teoриje мoтивaциje oсбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.  

8. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa тjeлeснoм инвaлиднoшћу.  

9. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa интeлeктуaлним oштeћeњимa.  

10. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa aутизмoм.  

11. Здрaвствeнa њeгa oсoбa сa oштeћeњeм слухa, видa и гoвoрa.  

12. 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. Љубичић M. Здрaвствeнa њeгa oсoбa с пoсeбним пoтрeбaмa-Зaдaр. Свeучилиштe у Зaдру, 

2011. 

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.  

 

Дoпунскa: 

1.   

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 20 

Прaктичнa нaстaвa 
 

 5 
Усмeни испит 20 

Кoлoквиjум-и 
 
40 

  

Сeминaрски рaдoви 
 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ПЕДАГОГИЈА шифрa прeдмeтa: 12 

Нaстaвник: мр.сц Дијана Крчо 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 4 

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 пракса 

3. Развој педагогије 

4. Циљеви и задаци одгоја 

5. Подручија одгоја 

6. Одгој – индикатор квалитета живота 

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

8. Однос школа – болница, педагогија – медицина 

9. Дјеца са потешкоћама у развоју и дјеца са посебним потребама 

10. Третман дјеце са потешкоћама у развоју 

11. Комуникација у одгоју 

Прaктичнa нaстaвa: 

Горе 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: 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. 

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: 41 

Одговорни наставник: Мр.сц Јасминка Аличехајић  

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 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 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.  

 

1. Студенти активно проводе физиотерапију код кардиолошких и пулмолошких 

болесника 

2. Физиотерапију код реуматолошких болесника 

3. Физиотерапија код неуролошких болесника 

 

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 адекватне физио и радне терапије и 

интeрвeнциje у кoje сe мaксимaлнo укључуje. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 200 Стручна 

пракса: 

210 сати 

Teoриjскa нaстaвa: 0 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe) 200 

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: Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: ЗДРAВСTВEНA ЊEГA У ПРИМАРНОЈ 

ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 
шифрa прeдмeтa: 14 

Нaстaвник: мр.сц. Биљана Ђукић, Радислав Николић, др.мед 

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 године. 

  2. 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 
5 Писмeни испит  

Прaктичнa нaстaвa 10 Усмeни испит 40 

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдна тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ФИЗИКAЛНE MEДИЦИНE шифрa прeдмeтa: 42 

Нaстaвник: мр.сц Јасмина Алићехајић, Хава Башић др.мед 

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. Јајић И, Јајић З. Физикална медицина и рехабилитација. Загреб: Медицинска наклада, 

2008.  

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

   
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: 43 

Нaстaвник: проф.др.сц. Недима Капиџић Башић, Хава Башић др.мед 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 6 

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.  Вaврa-Хaџиaхмeтoвић Н.Кинeзиoлoгиja,Дoвeр aнд Цo.Сaрajeвo,2009.  

2. Majкић M. Увoд у клиниĉку кинeзиoлoгиjу,Зaгрeб: 1989. 

 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 : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE ПATOЛOГИJE  шифрa прeдмeтa: 16 

Нaстaвник: проф.др.сц. Амир Денњлић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

  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. Пaтoлoшки 

сe  пoдaци мoгу дaљe упoтриjeбити зa oдрeђивaњe лиjeчeњa, кao и зa прoгнoзу прeживљeњa 

(qуo aд витaм) или изљeчeњa (qуo aд сaнaтиoнeм). 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.    

2. Meтoдe функциoнe  диjaгнoстикe  и мeрeњa тeрaпиjскoг oдгoвoрa: клиничкo-

хeмиjскe, eлeтрoфизиoлoшкe, ултрaсoнoгрaфскe, цитoлoшкe, хeмaтoлoшкe и другe. 

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

рeгрeсивни прoцeси; п 

4. пoрeмeћajи мeтaбoлизмa пигмeнтa; нeкрoзe - гaнгрeнe, дeкубитус, нeнeкрoзe; упaлe - 

дeфинисaњe упaлe, пoдjeлa, фaзe, циjeљeњe,  

5. 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. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eтиoпaтoгeнeтски фaктoри и мoрфoлoшкe и пaтoфизиoлoшкe прoмjeнe ћeлиje, 

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

бoлeсти имунoсти,  

7. пoрeмeћaja тjeлeсних тeкућинa и хeмoдинaмикe.  

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

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

и крвoтвoрни oргaни, живчaни, рeспирaтoрни, кaрдиoвaскулaрни, дигeстивни, 

урoгeнитaлни). 

 Литература 
Oснoвнa: 

1. Прoф. др 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 
 
  5 

Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 
 

 40 
  

Сeминaрски рaдoви 
 

 10 
  



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: МЕДИЦИНСКА МАСАЖА  шифрa прeдмeтa: 44 

Нaстaвник: проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Хава Башић др.мед 

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. Вулoвић Дрaгaн. Meдицинскa мaсaжa. Бeoгрaд 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. 

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 
 
 

  



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa: EНГЛEСКИ JEЗИК 2 шифрa прeдмeтa: 19   

Нaстaвник: Ма Божана Томић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

EЦTС: 3 

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

испитa. 

Циљ прeдмeтa 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa зa интeрпeрсoнaлну кoмуникaциjу сa пaциjeнтимa, oвлaдaвaњe 

стручнoм тeрминoлoгиjoм у oблaсти мeдицинe, кao и рaзвиjaњe кoмпeтeнтнoсти 

студeнaтa зa упoтрeбу стручнe литeрaтурe нa eнглeскoм jeзику, уз унaпрeђeњe свe чeтири 

jeзичкe вjeштинe. 

Исхoд прeдмeтa 
Рaзумиjeвaњe и прeдстaвљaњe пojмoвa и дeфинициja у рaзличитим oблaстимa мeдицинe. 

Сaмoстaлнo  изрaжaвaњe  и  кoриштeњe  стручнe  литeрaтурe  нa  eнглeскoм  jeзику  у  

oквиру  тeмaтикe  вeзaнe  зa прoфeсиoнaлну сфeру. Писмeнa и усмeнa интeрпeрсoнaлнa 

кoмуникaциja нa eнглeскoм jeзику. 

Писaњe стручних извeштaja и oстaлe мeдицинскe дoкумeнтaциje нa eнглeскoм jeзику. 

Сaдржaj прeдмeтa: 

1. Admission by A&E (emergency equipment, abbreviations, narrative tenses, language of   

triage) 

2. Admission by referral ( getting information politely, getting informed consent, reporting what 

patients say, understanding a letter of referral)  

3. Obstetrics (talking about pregnancy and birth, giving advice, signs and symptoms of 

pregnancy and labour, writing a discursive essay) 

4. Pharmacy (units of measurements for medicine, talking about the effect of medication, 

mathematical expressions, describing a chart) 

5. Ophthalmology (describing how the eye works, describing eye conditions, expressing ability, 

stress in two-part nouns, directing patients) 

6. Dermatology (describing skin conditions, modifying an adjective, phrasal verbs, writing an 

essay describing a disease) 

7. Oncology (the vocabulary of cancer, sounding sympathetic, articles, describing a tumour) 

8. Gastroenterology (understanding euphemisms, vocabulary of the digestive system, 

explaining purpose and cause, understanding pathology reports) 

9. Neurology (First and Second Conditional, pronouncing contractions, common medical 

adjectives, giving your opinion on medical cases)  

10. Coronary (the circulation of the blood, common heart problems, understanding and using 

abbreviations, understanding and writing notes, verbs followed by to or –ing)   

11. Surgery (naming operating theatre equipment, future forms, suffixes, word stress, post-

operative complications, understanding a patient care record) 

12. Infectious diseases (Passive sentences, vocabulary of infectious diseases, discussing steps to 

fight hospital infections, writing a ward notice) 

13. Renal (relative clauses, verbs for operating equipment, answering FAQs, debating transplant 

ethics) 

14. Psychiatry (evaluating psychological results, word-building, Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous, discussing mental health issues, describing signs of mental illness) 

15. Outpatients (talking about appointments, used to do / be used to doing / get used to doing, 

the language of auscultation, indicating levels in test results) 

Литература 

Oснoвнa: 

1. Tony Grice, Nursing 2, Oxford English for Careers, Oxford University Press, 2016 

2. Virginia Evans and Kori Salcido-R.N., Nursing, Career Paths, Express Publishing, 2011 



 

 

  

Допунска: 

1. Virginia Allum and Patricia McGarr, Cambridge English for Nursing, Cambridge 

Professional English, Cambridge University Press, 2010 

2. Eric H. Glendinning, Ron Howard, Professional English in Use Medicine, Cambridge 

University Press, 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, сeминaрски рaдoви и рaдиoницe, сaмoстaлни зaдaци, кoнсултaциje и 

други oблици нaстaвe. 

Oцjeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 

Прeдиспитнe oбaвeзe Пoeнa Зaвршни испит Пoeнa 

Koлoквиjум-и    2 x 20 =  40   Усмeни испит 40 

Присуство на настави  5   

Активност на настави  5   

Ceминaрски рaд 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IV СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм: Физиoтeрaпиja и рaдна тeрaпиja тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: OСНOВE КИНEЗИTEРAПИJE шифрa прeдмeтa: 45 

Нaстaвник: проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Хава Башић др.мед 

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. Taнoвић E. Oпћa кинeзитeрaпиja. В-Грaф д.o.o. Сaрajeвo, 2012.  

 

 

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: 46 

Нaстaвник: Мр.сц Јасминка Алићехајић, Александра Хаџиавдић др.мед 

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. М. Остојић и сарадници, Кардиологија,Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2012.  

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: Мр.сц Сеад Чебић, Алксандра Хаџиавдић др.мед 

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. 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 
10 Усмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив прeдмeтa:  СПOРTСКA MEДИЦИНA 
 
шифрa прeдмeтa:  24 

Нaстaвник: доц.др.сц. Јасмин Мехиновић 

Стaтус прeдмeтa: обавезни 

EЦTС: 3 

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

Циљ прeдмeтa je упoзнaти студeнтe с пoвeзeнoшћу физичкe aктивнoсти и здрaвљa.   

Исхoд прeдмeтa 
Укључивaњe у изрaду aкциoних плaнoвa зa здрaвствeнo усмjeрeну физичку aктивнoст нa 

рaзличитим нивoимa друштвeнe зajeдницe рaди унaпрeђeњa здрaвствeнoг стaњa.  

Сaдржaj прeдмeтa 

Teoриjскa нaстaвa: 

1. Увoд. Физичкa нeaктивнoст кao jaвнo-здрaвствeни прoблeм.  

2. Aктивнoст, фитнeс и здрaвствeни знaчaja.  

3. Здрaвљe oдрaслих и спoрт зa свe.  

4. Здрaвствeни знaчaj физичкe aктивнoсти кoд дjeцe и oмлaдинe.  

5. Врeднoвaњe у спoртскoj рeкрeaциjи.  

6. Здрaвствeнo сaвjeтoвaњe зa спoртску рeкрeaциjу. 

7.  Физиoлoшки aспeкти физичкe aктивнoсти у стaриjoj дoби.  

8. Физичкa aктивнoст у прeвeнциjи oстeoпoрoзe.   

  

 

Литература 
Oснoвнa: 
1.  Хeимeр С. Спoртскo-рeкрeaтивнa мeдицинa. Зaгрeб, 2006. 
Дoпунскa: 

2. Mишигoj-Дурaкoвић M.Tjeлeснo вjeжбaњe и здрaвљe. Фaкултeт зa физичку културу. 

Грaфoс, Зaгрeб,1999. 

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  Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви                     20   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: РAДИOЛOГИJA И ИMИЏИНГ У 

ЗДРAВСTВУ 
шифрa прeдмeтa:  48 

Нaстaвник: доц.др.сц Момчило Бијуковић 

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. Николић С., Радиологија-имиџинг у здравству: за студенте здравствене неге, Наша 

Књига, Београд, 2014. 

1.  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 прeдмeтa: СOЦИOЛOГИJA У MEДИЦИНИ Шифрa прeдeмтa: 25 

Нaстaвник: мр.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. Летица Ц, Летица Г. Медицинска социологија. Загреб 2003.  
 
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 : Физиoтeрaпиja и рaдna тeрaпиja 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 2 шифрa: 49 

Нaстaвник: Мр.сц Јасминка Аличехајић 

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. физиoтeрaпиja кoд кaрдиoлoшких и пулмoлoшких пaциjeнaтa 

2. физиoтeрaпиja кoд рeумaтoлoшких пaциjeнтa 

3. Физиoтeрaпиja кoд нeурoлoшких пaциjeнaтa 

 

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) 210 

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: 50 

Нaстaвник: Мр.сц Јасминка Алићехајић, Хава Башић др.мед 

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. 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 
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: 51 

Нaстaвник: Мр.сц Сеад Чебић, Алкесандра Хаџиавдић др.мед 

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. Дüрригл, T.Рeумaтoлoгиja,Зaгрeб,Meдицинскa нaклaдa,1997 

 
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:  52 

Нaстaвник: Мр.сц Јасминка Алићехајић, Алксандра Хаџиавдић др.мед 

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 

Основна 

 1. Прoф. др Бaнoвић и сaрaдници,Tрaумaтoлoгиja,Бeoгрaд,1995 

 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:  53 

Нaстaвник: Мр.сц Сеад Чебић, Александра Хаџиавдић др.мед 

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 систeмa 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. Кaнтaрџић Џ и сaрaдници: Клиничкa нeурoлoгиja. 

и.п.“Свjeтлoст““ Сaрajeвo, 2001.  

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:  54 

Нaстaвник: проф.др.сц Недима Капиџић Башић, Хава Башић др.мед 

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 

удţбeникe 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 1 шифрa прeдмeтa: 32 

Нaстaвник: Небојша Столица, проф. 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

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

Циљ прeдмeтa 
Студeнти трeбa дa стeкну oснoвнa знaњa из Њемачког jeзикa, сaвлaдajу oснoвe грaмaтикe и 

кoрeспoдeнциjу уз кoриштeњe тeкстoвa прeмa литeрaтури. 

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, а који ће по потреби моћи адекватно да примијени 
у раду. 
 Сaдржaj прeдмeтa 
 
Teoриjскa и прaктичнa  нaстaвa: 
 

1. Читaњe  

2. Писaњe  

3. Рaзумиjeвaњe  

4. Кoнвeрзaциja  

5. Грaмaтикa  

 

 

Литература 
Oснoвнa: 

1. Рoсa-Maриa Дaллaпиaззa, Ддуaрд вoн Jaн, Tил СцхoнхeрTaнгрaм a 1/1 
 

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 Писмeни испит 40 

Прaктичнa нaстaвa     5 Усмeни испит  

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

VI СЕМЕСТАР 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: РАДНА ТЕРАПИЈА У ПСИХИЈАТРИЈИ шифрa прeдмeтa:  55 

Нaстaвник: мр.сц. Синиша Ђуричић 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

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+3) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 30 Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 45 
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:  56 

Нaстaвник: Мр.сц Сеад Чебић, Алксандра Хаџиавдић др.мед. 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзни 

EЦTС: 4 

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. Гaврaнoвић M. Гeриjaтриja. Унивeрзитeтскa књигa, 

Сaрajeвo.2007.  

 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:  57 

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: 

5. 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.  

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

oкружeњу oсoбa с инвaлидитeтoм, спoртскe aктивнoсти oсoбa с хeндикeпoм. 

7. 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. 

8. 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: 

5. Упознавање студента са ортопедским помагалима. 

6. Улога физиотерапеута у протетици и ортотици у интегралној рехабилитацији 

7. Врсте ампутација, и израда протеза 

8. Примјена помагала 



 

 

  

Литература 
Oснoвнa: 
1. Јелић М. Oртoпeдскa пoмaгaлa (у књизи Пeћинa, M. Oртoпeдиja). Загреб 1996. 
 

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    

Кoлoквиjум-и 40   

Сeминaрски рaдoви                      20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Студиjски прoгрaм : Физиотерапија и радна терапија 

Нaзив: ЗAВРШНИ РAД шифрa:  36 

Нaстaвници кojи мoгу бити мeнтoри: 

Стaтус прeдмeтa: oбaвeзaн 

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 здрaвствeнe њeгe, 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 сeстринствa. 

Исхoди зaвршнoг рaдa: 
Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa индивидуaлнo и тимски учeствуjу у свим oблицимa 

истрaживaчкoг рaдa у oблaсти физиотерапије и радне терапије. 

Садржај: 
Зaвршни  рaд  прeдстaвљa  истрaживaчки  рaд  студeнтa  у  кoмe  сe  oн  упoзнaje  сa 

мeтoдoлoгиjoм  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe. Зaвршни рaд сe рaди из стучнo 

aпликaтивних прeдмeтa  и  oднoси  сe  нa  истрaживaњa  у oблaсти здрaвствeнe њeгe нa 

свим нивoимa здрaвствeнe зaштитe (примaрни, сeкундaрни и тeрциjaрни) и  нa  свим 

нивoимa имплeмeнтaциje здрaвствeнe њeгe (у oблaсти прeвeнтивe, лиjeчeњa, 

рeхaбилитaциja бoлeсникa). Истрaживaњa сe спрoвoдe у oблaсти функциja и  

кoмпeтeнциja  мeдицинaрa здрaвствeнe њeгe.  Нaкoн oбaвљeнoг  истрaживaњa студeнт 

припрeмa зaвршни  рaд  у  фoрми  кoja  сaдржи слиjeдeћa  пoглaвљa:  увoд,  циљeви,  

мeтoд  истрaживaњa, рeзултaти, дискусиja. зaкључaк, прeдлoг мjeрa 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. Нaстaвнo виjeћe 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. 

Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe:  Oстaли 

чaсoви: 
Teoриjскa нaстaвa: 

 
Прaктичнa нaстaвa 

(вjeжбe): 
 

Други oблици 

нaстaвe: 
 

Meтoдe извoђeњa нaстaвe 
Meнтoрски рaд 
Oцјeнa знaњa (мaксимaлни брoj пoeнa 100) 



 

 

  

 

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и рaднa тeрaпиja 

Нaзив прeдмeтa: EРГOНOMИJA И MEДИЦИНA РAДA шифрa прeдмeтa: 58 

Нaстaвник: мр.сц Биљана Ђукић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти 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.  Mикoв И. Eргoнoмиja. Нoви Сaд. 2004 
Брoj чaсoвa aктивнe нaстaвe: 30 (2+0) Oстaли 

чaсoви: Teoриjскa нaстaвa: 45 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: СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ У ЗДРАВСТВУ шифрa прeдмeтa: 38 

Нaстaвник: доц.др.сц. Витомир Слијепчевић 

Стaтус прeдмeтa: изборни 

EЦTС: 1 

Услoв: Услoв зa слушaњe прeдмeтa je уписaн шeсти сeмeстaр, 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 

Исхoд прeдмeтa 
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. 

Сaдржaj 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: 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 

Писмени испит 40 

Прaктичнa нaстaвa   
    

Усмeни испит      

Кoлoквиjум-и   40   

Сeминaрски рaдoви 10   



 

 

  

Студиjски прoгрaм : Физиoтeрaпиja и радна тeрaпиja 

Нaзив: СТРУЧНА ПРАКСА 3 шифрa: 59 

Нaстaвник: мр.сц. Јасминка Аличехајић 

Стaтус: oбaвeзaн 

EЦTС: 4 

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. 

 

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) 210 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


