
 

Лоле Рибара 1/2, 35230 Ћуприја, Тел: 035/401

ПИБ: 101371421, МБ: 17228838, Шифра делатности: 8542, Текући рачун: 840

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоле Рибара 1/2, 35230 Ћуприја, Тел: 035/401-140, Факс: 035/401-130, www.vmscuprija.edu.rs, vmscuprija@gmail.com

ПИБ: 101371421, МБ: 17228838, Шифра делатности: 8542, Текући рачун: 840-1380666-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛАБОРАТ 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

 

А МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - БАБИЦА 
 

Ћуприја, 2014. године 

 

 

130, www.vmscuprija.edu.rs, vmscuprija@gmail.com 

30 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: 

 



Садржај: 

 

• Уводна табела  

• Стандард 1. Структура студијског програма 

• Стандард 2. Сврха студијског програма 

• Стандард 3. Циљеви студијског програма 

• Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

• Стандард 5. Курикулум 

• Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

• Стандард 7. Упис студената 

• Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

• Стандард 9. Наставно особље 

• Стандард 10. Организациона и материјална средства 

• Стандард 11. Контрола квалитета      

• Стандард 12. Студије на даљину 

 

• ТАБЕЛЕ 

 

• ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



УВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив студијског програма 
Специјалиста струковна медицинска сестра - 

бабица 

Самостална високошколска установа у 

којој се изводи студијски програм  

Висока медицинска школа струковних студија 

из Ћуприје 

Високошколска установа у којој се 

изводи студијски програм 

Висока  медицинска школа струковних студија 

из Ћуприје 

Образовно-научно/образовно-уметничко 

поље 
Медицинске науке 

Научна, стручна или уметничка област Медицинске науке 

Врста студија Струковне студије 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 

Назив дипломе  
Струковна медицинска сестра – специјалиста 

(област здравствене неге у гинекологији) 

Дужина студија 2 семестра 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма 
 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм нов) 
2015/2016 

Број студената који студира по овом 

студијском програму   
 

Планирани број студената који ће се 

уписати на овај студијски програм  
20 

Датум када је програм прихваћен од 

стране одговарајућег тела (навести ког) 
Наставно веће, 20.11.2014. године  

Језик на коме се изводи студијски 

програм 
Српски  

Година када је програм акредитован  

Web адреса на којиј се налазе подаци о 

студијском програму 
www.vmscuprija.edu.rs 



Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 
Назив студијског  програма специјалистичких струквних студија је: СТРУКОВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИЈАЛИСТА  
 Академски назив, који се стиче је: специјалиста здравствене неге у гинекологији. 

Студијски програм специјалистичких струковних студија СТРУКОВНА 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - СПЕЦИЈАЛИСТА дефинисан је у складу са следећим 

принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и 

болоњском декларацијом:  

� Специјалистичке струковне студије трају 1 годину (2 семестра). Настава, у току 

једног семестра траје 15 недеља.Настава из једног предмета се изводи у току једног 

семестра. 

� Број предмета у првом семестру је 4, а у другом 5. У сваком семетру су по 2 изборна 

предмета. 

� Студент је оптерећен активном наставом до 30 часова, током једне радне недеље. 

� Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) - ЕСПБ. 

� Специјалистичке студије имају укупно 60 ЕСПБ (кредита). 

� Укупан број ЕСПБ (кредита), за сваки предмет, студент остварује на основу степена 

извршавања предиспитних и испитних обавеза. 

� Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, на основу ЕСПБ, односно на 

основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају „Европском 

образовном процесу”. 
� Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу 

којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања. 

� Предвиђено је оцењивање квалитета студијског програма, квалитета извођења 

наставе, квалитета наставника, адекватности просторија, опреме итд. 

Од метода извођења наставе користе се методе интерактивне наставе, лабораторијске 

вежбе, теренске вежбе и предавања уз примену савремених метода у настави. Такође се 

користе индивидуалне, групне односно тимске, колаборативне и кооперативне методе 

активног учења. Интерактивне методе се користе у учионици и ван ње (у опремљеној 

библиотеци и рачунарском центру итд.) у оквиру индивидуалног или групног рада. Од 

ових метода користе се панел дискусије, формалне дебате, радионице, студије случаја, 

вођење дневника  и уношење одредница,  семинарских радова, процена рада другог 

студента и активне сесије обнављања материјала.  

� Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне 

(укупно 7) и изборне (укупно 2). Листа изборних предмета садржи укупно 4 предмета. Са 

ове листе, студент се опредељује за укупно 2 изборна предмета, које мора изабрати са 

понуђене листе од 4 изборних предмета овог струковног студијског програма  Високе 

медицинске школе струковних студија у Ћуприји. 

Специјалистички студијски програм Струковна медицинска сестра - специјалиста има 

један излазни профил (модул) – Струковна медицинска сестра – специјалиста (област 

здравствене неге у гинекологији). У сваком семестру студија студент може да стекне 30 
ЕСПБ. Настава је теоријска и практична из свих предмета. 

У првом и другом семестру специјалистичких струковних студија - Струковна медицинска 

сестра - специјалиста, обавезни предмети су: Планирање породице, Технике инструментирања у 

гинеколошким операцијама, Здравствена нега код ургентних стања  у гинекологији,  Здравствено 

васпитање за репродуктивно здравље, Здравствена заштита жена,  Методологија истраживања,  

Методика наставе, Стручна пракса и Специјалистички рад.  Изборни предмети су: Гинеколошкa 

рехабилитација, Генетика репродукције, Дечја и адолесцентна гинекологија и Патронажна 

заштита жене и детета. 

 

 



У оквиру ових студија предвиђен је специјалистички рад са 6 ЕСПБ. На крају 

завршених специјалистичких струковних студија студент стиче стручно звање 

Струковна медицинска сестра – специјалиста (област здравствене неге у 
гинекологији).  

 

Евиденција:  
Прилог 1.1 – Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 

Прилог 1.2 – Правилника о стручној пракси 

  



Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има  јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 

јавности.  

 
Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање додатног 

образовања свршених струковних медицинских сестара-бабица из области 
здравствене неге у гинекологији.  

 

Истраживање потреба здравствених установа за специјалистима струковна 

медицинска сестра бабица, показало је да постоји потреба за овим профилом, како у 

здравственим установама, тако и у заједници из следећих разлога: 

- због све ранијег ступања у сексуалне односе, ризичног сексуалног понашања и 

повећања броја адолесцентних трудноћа и абортуса; 

- због повећања инциденције малигних гинеколошких оболења, повећања броја  

инфертилних парова, као и ризичних трудноћа, постоји потреба за 

ангажовањем овог кадра на свим нивоима здравствене заштите. 
 
У креирању наставног плана и програма специјалистичких студија, узето је у обзир да 

се Србија налази у периоду депопулационе и епидемиолошке транзиције, који 
имплицирају оријентацију на промоцију репродуктивног здравља жена на свим нивоима 
здравствене заштите, здравствену заштиту усклађену са стандардима Европске Уније и 
здравствено васпитање деце и омладине из области репродуктивног здравља.  

 

Циљ овог програма је да припреми студента за самосталан рад, или рад у тиму на 

свим нивоима здравственe заштитe, као и стицање знања и вештина за сарадњу 

са другим здравственим установама, сарадњу и координацију са јавно-здравственим 

сектором, као и допринос репродуктивном здрављу жена  и здравом потомству.  

 

Сврха специјалистичког студијског програма је: 

-  Подизање нивоа стручних компетенција струковних медицинских сестара -

бабица из области здравствене заштите жена; 

- Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и системом 

здравствене заштите; 

- Усклађивање образовања медицннских сестара -бабица Републике Србије са 

образовањем бабица у Европи и трансфер стечених ЕСПБ; 

- Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда; 

- Стандардизовање, вредновање знања, вештина и стручних компетенција 

медицинских сестара -бабица. 

 
Евиденција : 
Прилог 1.1 – Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 

  



Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 

Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковнa 

медицинска сестра-бабица је стицање и усвајање ширег теоријског и практичног знања 

из области здравствене заштите жена, примену стандарда здравствене неге и примену 

вештина из области гинеколошке здравствене неге на свим нивоима здравствене заштите 

жена. 

Општи циљеви  специјалистичких студија 
Студенти се током студија оспособљавају за: 

� анализу стања репродуктивног здравља деце, младих и жена, с циљем 

идентификације здравствених гинеколошких проблема;  

� истраживање здравствених проблема из домена репродуктивног здравља жена свих 

животних доба, препознавање фактора ризика и процену потреба за гинеколошком 

здравственом заштитом и негом;  

� усвајања нових сазнања из домена репродуктивне генетике; 

� стицање нових знања из области примене балнеотерапијских процедура у 

гинекологији 

�  квалитетнију антенаталну здравствену заштиту жена са циљем превенције 

конгениталних аномалија и рађања здравог потомства. 
 

Посебни циљеви специјалистичких студија 
Током студија код студента се развијају: 

• Знања, вештине и ставови за могућност квалитетне процене фактора ризика за 

репродуктивно здравље жена и превенције гинеколошких оболења;  

• Знања и вештине из домена репродуктивног здравља деце и омладине; 

• Специфична знања, вештине и ставови потребни за рад у домену инвазивне 

гинеколошке дијагностике, терапије и неге;  

• Способност примене теоретског и практичног знања у поступцима код ургентних 

гинеколошких стања и оболења;  

• Знања и способности потребни за рад у промоцији репродуктивног здравља и  

пружању гинеколошке неге у свим периодима живота жена, укључујући и период 

трудноће.  

 

Циљеви овог специјалистичког студијског програма су формирање стручњака који ће 

моћи да се укључе у националне и европске токове здравствене заштите жена. 

 

Евиденција :  

Прилог 1.1 – Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 

  



Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне 

способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 

делатности.  

 

Завршетком специјалистичког студијског програма, Специјалиста струковнa 

медицинска сестра-бабица је оспособљена да:  

• Самостално и у тиму ради као високостручни здравствени професионалац у 

здравственој нези здраве и болесне жене, свих животних доба, на свим нивоима 

здравствене заштите;  

• Активно примењује стечена знања у здравственој заштити и нези жена у оквиру 

патронажне здравствене заштите, у препознавању фактора ризика по 

репродуктивно здравље деце и омладине, дијагностици, терапији и превенцији 

малигних гинеколошких болести и у промоцији репродуктивног здравља жена; 

• Стечена знања и вештине примени у гинеколошкој инвазивној дијагностици, 

оперативној терапији и постоперативној нези у области инфертилитета, 

гинеколошке онкологије и ургентних гинеколошких стања; 

• Активно прати стручну литературу из области репродуктивне генетике и  

гинеколошке рехабилитације и иста примени у циљу заштите репродуктивног здравља 

жена;  

• Стечена знања укључи у стручно-истраживачки рад,  примену стручних  резултата у 

пракси и знања из области репродуктивног здравља жена промовише, обавештавајући 

стручну јавност; 

• Организује дневне радне задатке, води одговарајућу сестринску медиицнску 

документацију и евиденције у службама здравствене заштите жена. 

 

Стечено знање и вештине након завршетка ових специјалистичких струковних студија 

студент може да примени у установама примарне, секундарне и терцијалне здравствене 

заштите и шире друштвене заједнице. 

Исход процеса студирања је формирање здравствених професионалаца који поседују 

значајно проширена и иновирана знања из области репродуктивног здравља жена и 

гинеколошке неге, у односу на знање стечено на нивоу основних струковних студија. 

 

Евиденција :  

Прилог 4.1. - Додатак дипломе  
 

  



Стандард 5: Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 

модула и њихов опис.  

 

Специјалистичке струковне студије програма – Струковна медицинска сестра – 

специјалиста здравствене неге у гинекологији, конципиран је у трајању од 1 школске 

године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању 

овог профила. У структури овог курса модули су подељени на стручне, стручно-

апликативне, општеобразовне и изборне. У првом  и другом семестру преовлађују 

стручно-апликативни предмети са укупно 27 ЕСПБ, уз  стручне са 24 ЕСПБ и 

општеобразовне са 9 ЕСПБ, дају укупан збир од 60 ЕСПБ.  

Специјалистички студијски програм је осмишљен тако да пружа одговарајућа 

теоретска и практична знања из области здравствене неге у гинекологији на потпуно 

нов и неконвекционалан начин. Практична настава и стручна пракса се организују по 

типу блок наставе у образовним установама (предшколским установама, основним и 

средњим школама) и у здравственим установама специјализованим за здравствену 

заштиту репродуктивног здравља: деце и омладине, пацијенткиња са проблемом 

инфертилитета, инвазивне и ургентне гинеколошке дијагностике и примене  
балнеотерапијских процедура у гинеколошкој заштити жена. Предложени програм, са 

чијим завршетком студент  нуди стицање звања специјалисте за подручје Струковна 

медицинска сестра бабица– специјалиста, уз могућност даљег наставка школовања или 

усавршавања. 

Студијски програм омогућава студенту који је завршио основне струковне студије да 

прошири и уско специјализује знања из области коју је изабрао. Понуђени наставни план 

(број, распоред и садржај предмета) је прилагођен потребама специјалисте струковне 

медицинске сестре –бабице из области здравствене неге у гинекологији за практични рад.  

Обзиром да наставни план осликава стручни профил образовања, концепцијски се 

предлаже модел који интегрише теорију и праксу; пракса је конципирана за стицање 

практичних знања и вештина у гинеколошкој инвазивној дијагностици и терапији, 
како код планираних, тако и ургентих гинеколошких стања и оболења, чиме се 

одређују компетенције специјалисте здравствене неге у гинекологији. 

 

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски 

програм  првог нивоа студија  

Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   

Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета:  

Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, 

односно уметничко стручни, Стручно апликативни 

 

Евиденција:  
Прилог 5.1 - Распоред часова  

Прилог 5.2 - Књига предмета (у документацији  и на сајту институције),  

Прилог 5.3 - Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 

високошколске установе 

Прилог 5.4 -  Извод из Статута - члан 10. 

 

  



Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије првог 

нивоа студија 

 

  

 Ш Назив предмета  С Тип 
Статус 

пред.  

Часови активне 

наставе 
Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В ДОН 

ПРВА ГОДИНА  

1. ССМБ1101 Планирање породице  1 С О 2 0   5 

2. ССМБ1102 Методологија истраживања 1 АО О 2 2   5 

3. ССМБ1103 
Технике инструментирања у 

гинеколошким операцијама 
1 СА О 2 4   8 

4. ССМБ1104 
Здравствена нега код ургентних стања у 

гинекологији 
1 СА О 2 2   7 

6. ССМБ1207 
Здравствено васпитање за репродуктивно 

здравље  
2 С О 2 2   4 

7. ССМБ1208 Здравствена заштита жена 2 С О 3 3   5 

 ССМБ1209 Методика наставе 2 АО О 2 2   4 

8. ССМБСП Стручна пракса 2 СА О    600 6 

9. ССМБСР Специјалистички рад 2 СА О     5 

Предмет и изборног блока: Бира се 1 из 1 и 2 семестра  

1. ССМБ1105 Генетика репродукције  1 С И 2 2   
5 

2. ССМБ1106 Гинеколошка рехабилитација 1 С И 2 2   

3. ССМБ1210 Дечја и адолесцентна гинекологија 2 С И 2 4   
6 

4. ССМБ1211 Патронажна заштита жене и детета 2 С И 2 4   

Укупно часова активне наставе на години студија  600 60 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  600   

Укупно ЕСПБ бодова   60 



Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 

уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и 

упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у 

оквиру европског образовног простора.  

 

У садржају наставног плана и програма највише су заступљени стручни и стручно-

аплокативни предмети  чији је садржај у складу са светским и европским токовима 
имајући у виду да је здравствена заштите жена свих животних доба, глобална стратегија и 

свршени студент-специјалиста  потврђује своје компетенције  кроз практичан рад. За 

стицање стручних способноси, студентима, полазницима специјализације  је  омогућено 

да то учине у наставним базама, здравственим и јавним установама  које су партнери са 

школом, што потврђује интензивна мултисекторска сарадња. Посебан део практичне  

наставе  је сарадња са предшколским установама, основним и средњим школама, 

организацијама и удружењима ангажованим у превенцији обољења код жена, промоцији 

здравља младих, као и жена репродуктивног доба и сенијума, сарадња са локалном 

заједницом, обилазак трудница и породиља и гинеколошких онколошких болесница у 

њиховим  пребивалиштима. 

Студијски програм ове специјализације  је усаглашен са стандардима који 

подразумевају: услове уписа, трајање студија, испуњеност услова за  стицање дипломе, 

тако да начин студирања  и завршетка  специјалистичких студија у нашој земљи  пружа 

могућност размене искустава  и  запошљавања у  земљама Европске уније и земљама у 

окружењу.  

У изради студијског програма коришћене су препоруке СЗО и ИЦН за образовање 

кадрова здравствене струке и коришћен је документ „Минхенска декларација“, чије 

препоруке су актуелне и спроводе се на нивоу земаља Европске уније у процесу реформи 

образовања, уз активно учешће свих министарстава земаља Европе као и наше земље. 

• Студијски програм може несметано да се реализује јер има обезбеђене просторије, 

кадрове, потребну опрему, литературу и информационе технологије за квалитетно 

студирање.  

• Студијски програм Високе медицинске школе у Ћуприји је упоређиван са 

програмима високих школа: 1. Високом школом за здравство – Универзитет у Љубљани; 

2. Високом школом за сестре и бабице-Универзитет у Брајтону; 3. Високом школом за 

сестре и бабице-Универзитет у Пловдиву; 4. Високом здравственом школом  
Универзитета у Битоли. School of Nursing and Midwifery, University of Brighton 

(Велика Британија ), Универза в Љубљани, Висока школа за здравство (Словенија), 

The College of Medicine Plovdiv (Бугарска) и окружења- St. Clement of Ohrid University 

of Bitola  (Македонија). 

 

Евиденција:  

Прилог 6.1 Медицински Универзитет, Пловдив Бугарска   

http://medcollege-plovdiv.org 

Прилог 6.2 Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола, Висока медицинска школа 

www.vmsb.eklo.edu.mk/template/радиолошки-техничар.html 

Прилог 6.3 Haute école de Santé Vaud - HESAV, Лозана, Швајцарска 

http://formation.hesav.ch/ 

Прилог 6.4 FH Joanneum University of applied sciences, Грац, Аустрија 

http://www.fh-joanneum.at/ 
 

 

 

  



Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује 

студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и 

провере њиховог знања, склоности и способности. 

 

У складу са потребама друштва односно здравственог сектора,  Висока медицинска 

школа у Ћуприји планира да упише двадесет студената за текућу школску годину на 

студијски програм струковна медицинска сестра- специјалиста. Број планираних 

студената је у складу са кадровским, просторним и материјалним ресурсима школе. 

Висока медицинска школа у Ћуприји има сталну комуникацију са ресорним 

министарствима просвете и образовања, здравственим установама, установама јавног 

здравља,  где добија релевантне податке о броју потребних сестара –специјалиста  за 

здравствену заштиту жена –област здравствен анега у гинекологији.  

За  упис студената за специјалистичке  студије, Висока медицинска школа струковних 

студија  објављује конкурс. За пријем на специјалистичке студије из здрaвствене неге 

у гинекологији могу конкурисати студенти који су завршили високо образовање и 

стекли стручни назив струковна медицинска сестра-бабица.  
Пријем студената је заснован на ранг-листама, на основу просечне оцене остварене у 

току студирања на основним струковним студијама. Пријем студената који су завршили 

студије по по Закону о вишој школи, је заснован на ранг-листама на основу успеха 

завршених студија на нивоу више школе и на програму усклађивања стеченог стручног 

звања.  
Школа благовремено, пре расписивања Конкурса, издаје информатор који је доступан 

јавности на увид. Информатор садржи све релевантне информације које су потребне 

будућем студенту. 

 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 

студија у текућој школској години 

 

Евиденција:  

Прилог 7.1 - Конкурс за упис студената 

Прилог 7.2 - Решење о именовању комисије за пријем студената 

Прилог 7.3 - Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) 

Прилог 7.4 - Правилник о специјалистичким струковним студијама 

  



Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 

стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

 

Правила оцењивања резултата на студијском програму за струковну медицинску 

сестру –специјалисту се заснивају на принципима који омогућавају студенту у Високој 

школи континуирано праћење студентског стручног и личног развоја, тока студија и 

напредак, као и квалитет образовања. Циљ таквог начина оцењивања је осигурање 

квалитета  тако да је студент стекао знања и вештине које су дефинисане по наставном 

плану и програму. Укупна оцена студената на предмету се састоји из два елемента: оцена 

студента током наставе и оцена знања студента на испиту. Сваки предмет у студијском 

програму има изражен укупан број бодова које студент стиче у току савладавања 

одређеног предмета и свих предиспитних обавеза које су дефинисане за сваки предмет.  

Предиспитне обавезе се састоје у редовном похађању теоретске и практичне наставе, 

израде семинарских радова, пројектних задатака, учењу за колоквијуме и припрема за 

завршни испит. Код предмета који немају практичне вежбе студент се више ангажује у 

изради семинарских радова и пројектних задатака.  

Наставник на предмету уноси у план рада учешће рада студента током наставе и оцене 

знања студента на испиту, што чини укупну оцену студента на предмету.  Студент је у 

обавези да присустује 80% наставе од укупног броја часова. У случају да студент има 

већи број изостанака од допуштеног, обавезан је да поднесе молбу предметном 
наставнику за регулисање изостанака. Облици рада студената током наставе оцењују 

се: присуство настави и ангажованост у току предавања са 10%, редовно похађање 

практичне наставе је дефинисано са 10-20%, колоквијуми 20-30%, семинарски 

радови са 10-30% и пројектни задаци са 20-30%. Предиспитне обавезе по једном 

предмету износе 50-70%.  
Максимални број поена на основу рада студента током наставе и знања показаном на 

испиту је 100. На основу тога оцена се утврђује на следећи начин: мање од 55 поена 
оцена 5, од 55 до 64 поена оцена 6, од 65 до 74 поена оцена 7, од 75 до 84 поена оцена 8, 

од 85 до 94 оцена 9, и преко 95 поена оцена 10. Укупан успех студента на предмету 

изражава се оценом 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан).  Метод оцењивања сваког 

облика рада студената је појединачно уз одређене критеријуме за сваки облик рада. 

Знање студента на испиту проверава се на један од следећих начина: усмени испит- облик 

испита у коме студент усменим путем одговара на унапред задати број питања 

(уобичајено је три питања); облик тест испита- студент у писаној форми одговара на 

одређени број питања или решава одређени број задатака. Пре испита се одређује број 

питања који ће бити садржан у тесту, облик и врста испитивања. Семинарски рад студент 

пише по упутству ментора  о одређеном проблему. Предвиђени број колоквијума садржи 

питања из једне или више области одређеног предмета, где се оцењује знање студента 

које је савладао.  

За завршни рад студент бира тему из два стручно-апликативна и два стручна 

предмета: Технике инструментирања у гинеколошким операцијама, Здравствена 

нега код ургентних стања  у гинекологији, Планирање породице и Здравствено 
васпитање за репродуктивно здравље. Ментор упућује студента на литературу и 

методологију израде завршног рада, даје предлоге и сугестије. Уз сагласност и одобрење 

ментора, студент завршен и укоричен рад са потписом ментора предаје студентској 

служби и пред комисијом, коју уз ментора чине још два члана,  усмено брани завршни 

рад. Комисија оцењује одбрањен завршни  рад  оценом од 5 (није положио) до 10 
(одличан-изузетан).   

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

Евиденција:  

Прилог 5.2 - Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) 

 


