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Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм трогодишњих струковних студија за струковну медицинску сестру  траје шест 

семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног 
испита кроз израду дипломског рада и усмену презентацију стиче се звање ,,струковна медицинска 

сестра“. 

Програм је заснован на:  

- Потребама друштва за високо образованим медицинским сестрама које су у стању да 

одговоре развоју медицинске струке 

- Закону о високом образовању Републике Србије 

- Смерницама СЗО и ИЦН (Who European Strategy for Nersing and Midwifery Education, WHO, 

2001; Минхенске декларације о здравственој нези – Who 2000; Међународне организације 

рада ILO, 1977) 

- Потребама сестара за образовање и професионални развој 

Садржај и распоред свих предмета омогућава студенту да сагледа и уочи важност повезивања 

теорије са праксом кроз здравствене неге. Део студијског програма, стручно-апликативни предмети 

упознају и обучавају студента са процесима и процедурама у обалсти за које се студент 

оспособљава. Студент изучава и стручне предмете.  
 

Врста студија и исход процеса учења 
 

Основне струковне студије пружају добру основу за сестринску праксу.Свака наставна година 

вреднована је  са 60 ЕСП бодова. 

По завршетку студија студент ће бити оспособљен: 
-  да из добијених информација одреди приоритете у планирању, пружању и вредновању здравствене неге за појединца и 

заједницу. 

- да одржава и унапређује здравље сваког појединца кроз одговарајуће коришћење доступних ресурса. 

-  да минимизира утицај ризикофактора на здравље и разуме факторе који доприносе здрављу.  

- да пружа здравствену негу оболелим, онеспособљеним и умирујућим,  уз коришћење високе 

технологије. 

- да преузме улогу у настави здравствене неге и учествује у процесима учења и помоћ 

другима да уче. 

- да даје одговарајући стручни допринос мултидисциплинарном тиму 

- да учествује у менаџменту и надзору у здравственим установама 

- да истражује у сестринској пракси на пољу здравствене неге. 
У другој години студент се опредељује за четири изборна предмета од шест понуђених, а у трећој за три од пет понуђених. Изборни 

предмети обухватају стручне и стручно-апликативне предмете. Од стручних предмета у изборне предмете уврштени су предмети 

ургентна стања, ментална хигијена и исхрана и дијететика, а од стручно-апликативних заступљене су здравствене неге у различитим 
дисциплинама како би се студент већ при избору предмета усмеравао за професионалну праксу. 

 

Метод извођења наставе: настава се изводи у облику предавања, тимске презентације семинарских 

радова, консултација, тематских и проблемских разговора, кабинетских вежби и практичне наставе. 

Студент је активан у процесу извођења наставе у току недеље, семестра и године. Теоријска настава 

и кабинетске вежбе се изводе у слушаоницама и кабинетима у школи, a практична настава се 

реализује у наставним базама (здравствене установе, установе социјалне заштите, предшколске и 

школске установе). 

Практична настава се изводи у малим групама под руководством наставника и сарадника у настави 

којом приликом студент повезује теорију и праксу у решавању проблема. Практични рад се 

реализује у наставним базама где студент активно примењује стечено знање. Студент може да 
престане са образовањем по програму на који се претходно уписао и да настави са образовањем на 

другом програму методом преноса кредита. План и програм је сачињен тако да студент може да 

настави студије и на другим високим школама медицинске струке. 
 

Стручни назив 

Високошколска диплома струковних студија са стручним називом Струковна медицинска сестра. 



 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Сврха студијског програма струковна медицинска сестра је образовање потребног стручног кадра 

имајући у виду нове приступе здрављу и здравственој политици који се заснивају на заштити и 

унапређењу здравља а који захтевају промене сестринских функција и компетенција.  

Професионално деловање сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса 

сваком поједицну у здрављу и болести. Зато студент треба да овлада основним теоријским и 

практичним знањима како би се несметано усмеравао за будуће занимање. 

На основу наставног плана и програма струковна медицинска сестра може да одговори потребама за 
негу на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. Податак је да у Србији има 

4% сестара са вишом медициском школом од укупног броја сестара (43000 сестара). СЗО у својим 

извештајима саопштава да 65-75% услуга у здравству пружају сестре. 

Наставни планови и програми здравствене неге су у складу са стратегијом образовања сестара до 

2010. године (Копенхаген 1998. година) у којој се иницира развој хуманих ресурса довољно 

образованих за очување и унапређење здравља,. ''Боље здравље за све у трећем милениуму''. Влада  

и Министарство здравља Р.Србије 2003. године) и препорукама Минхенске и Болоњске декларације. 

Сестра се оспособљава да ради као члан мултидисциплинарних тимова у свим медицинским 

дисциплинама на решавање сложених медицинских проблема. Стицањем знања и одређених 

вештина из студијског програма сестра постаје компетентна и препознатљива у домену здравља 

поједица, породице, групе/заједнице. 

Сестре професионалну праксу обављају самостално (независно), или зависно (члан здравственог 

тима) под воћством других профила, најчешће лекара за извршавање терапијских, дијагностичких и 

рехабилитационих поступака.  

Струковне студије за струковну медицинску сестру, као део система високог образовања, треба да 

усклади систем образовања сестара код нас са европским стандардима. 

 

Сврха сдудијског програма је 

- Подизање нивоа стручних компетенција сестара 

- Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите 
- Усклађивање образовања сестара Р.Србије са образовањем сестара у европи и трансфер 

стечених кредита 

- Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда 

- Стандардизовање, вредновање знања вештина и стручних компетенција сестара 

- Да студенте припреми и оспособи за самовредновање и континуирано образовање 

- Да сестре својим професионалним радом  допринесу развоју здравственог система у 

Р.Србији 
- Да свршени студент буде одговоран за здравствену негу у целости. 

 

Свршени студент струковних студија, струковна медицинска сестра оспособљава се за рад у 

болницама, домовима здравља, диспанзерима, саветовалиштима, патронажној служби, заводима ЗЗ, 

климатским лечилиштима, старачким домовима, школама и предшколским установама и у 

приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Циљеви који су дефинисани на студијском програму за струковну медицинску сестру, односе се на 

стицање компетенција за професионални рад и то су:  

- Планирање и извршавање професионалних задатака у здравственој нези 

- Критичко процењивање и одлучивање у односу на стручну праксу 

- Стицање теријског и практичног знања за вршење професионалне праксе струковне 

медицинске сестре. Она може да делује самостално или у тиму у складу са Минхенском 

Декларацијом до максимума свог професионалног потенцијала 
- Извршавање високосложених и одговорних послова у области здравствене неге 

- Стицање знања и вештина за релативну процену, рано откривање и превенцију болести, 

превенцију инвалидитета, стратегије развоја заједнице, едукацију појединца, породице, 

групе/заједнице, 

- Правилно вођење документације здравствене неге, организацију здравствене неге, 

истраживање у здравственој нези, 

- Оспособљавање студента да препозна обим професионалне аутономије и одговорности уз 

поштовање холистичког приступа у односу на кориснике, 

- Оспособљавање студента да професионалну праксу реализује по важећим стандардима 

зравствене неге и да се оспособи за процењивање исхода пружених услуга, 

- Да се оспособи за обављање налога лекара 

- Да препознаје узроке и последице проблема, начина живота и понашања појединца, групе 

- Да се оспособи струковна медицинска сестра која може да се укључи у здравствени тим за 

негу 

- Да се оспособи сестра за поштовање законитости, моралних вредности и стручне 

одговорности 

- Да се оспособи за доношење исправних одлука у решавању актуелних и потенцијалних 

проблема кроз креативан рад и логично закључивање 

- Да стечена знања из медицицинских, друштвених, педагошких наука и из здравствене неге 

валидно користи за обављање стручне праксе. 
 

Наведени циљеви студијског програма здравствене неге пружају могућност струковној 

медицинској сестри да настави образовање ка специјалистичким студијама.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 
Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковну медицинску сестру 

стичу знања и усвајају вештине из здравствених нега опште образовних и стручних  предмета. 

Струковне медицинске сестре оспособљавају се за рад са здравом и болесном популацијом свих 

старосних доби. У популацији здравих сестра ради на очувању, унапређењу и промоцији здравља, 

као и на изградњи здравих стилова живота у циљу превенције хроничних незаразних болести 

(кардиоваскуларна обољења, дијабетес мелитус, респираторна обољења, малигна обољења и др.). 

Код оболелих и повређених, струковна медицинска сестра оспособљава се за рад по принципима 
савремених метода дијагностике, лечења, рехабилитације и здравствене неге.   

Струковна медицинска сестра је партнер кориснику здравствене неге кроз савремене приступе 

(решавање проблема, креативност у раду, доношење етичких одлука, поштовање етичких принципа 

и др.). 

Обзиром да наставни план одсликава стручни профил образовања концепцијски се предлаже 

троугаони комплекс студија као модел садржаја образовања. Међузависност развој вештина која 

интегрише теорију и праксу; садржај праксе која обједињава истраживање, евалуацију, здравствену 

заштиту и међупрофесионалну сарадњу; и вештине у пракси, одређују исход дипломираног 

стручњака одговарајућег профила. 

Од студената који заврше струковне студије за струковну медицинску сестру очекујемо да: 

- се повећа стручна и стваралачка ефикасност 

- се повећа проходност и мобилност према вишим степенима и облицима образовања и 

усавршавања 

- се омогући савладавање вештина у превенцији и свим специјалистичким гранама медицине 

- се омогући усклађеност образовног профила са захтевима рада у струци 

- самостално и тимски ради у оквиру здравствене неге у свим специјалистичким 

дисциплинама; 

- препознаје улоге свих здравствених радника у тиму; 

- идентификује и разуме психолошке и патолошке процесе који су саставни део њене стручне 

активности; 
- сагледава човека као био-психо-социјални модел; 

- тачно примењује дијагностичке и терапијске процедуре; 

- у области здравствене неге планира, спроводи и оцењује акције и интервенције; 

- препознаје факторе ризика за здравље и минимизира њихов утицај на појединца или групу; 

- зна да препозна болесна стања кроз јасно тумачење знака и симптома; 

- поштује принципе асептичног рада; 

- спроводи принципе здравственог васпитања и образовног рада; 
- води здравствену документацију; 

- прати иновације у струци и по могућству их користи у својој пракси; 

- користи информационо-комуникационе технологије; 

- обавља надзор над особљем које је у тиму за здравствену негу  

- обезбеђује потребне ресурсе 

- активно учествује у организационо-руководећим пословима; 

- едукује сараднике са нижим степеном образовања; 

- пружа психолошку подршку оболелима и породици у терминалној фази болести; 

- користи стручну литературу и преноси знања другима. 

 

Студијски програм струковних студија струковна медицинска сестра је целовит, интегрисан, 

интердисциплинаран, научно утемељен и усклађен са Болоњском декларацијом, омогућава 

мобилност студената. Наставни план и програм је у складу са законом и стандардима за 

акредитацију. 

 

 

 

 

 



 

Стандард 5. Курикулум 
Студијски програма за струковну мединску сестру припада струковним студијама и студије трају 

три године, односно шест семестара са укупно тридесет и три предмета од чега су двадест и два 

обавезна. 

 

Структуру обавезних предмета чине пет опште образовних предмета са укупно 27 бодова, 

тринаест  стручних предмета са укупно 72 бода, петнаест стручно-апликативних предмета са 

81 бодом и седам изборних предмета са 36 бодова, јер се од једанаест изборних предмета бирају 

седам. 

 

Опште образовни предмети су заступљени у првој години студија са циљем да се студент упозна са 

опште-образовним садржајима како би несметано пратио циљане саджаје везане за струку којом ће 
се професионално бавити. Кроз предмете опште-образовних садржаја студент стиче знања из 

социјалне интеракције и комуникације и тако ствара предуслов да научено током студија користи у 

пракси за све људе. 

 

Стручни предмети су распоређени у све три године студија, али је њихова концетрација у другој 

години из разлога што се за струковне студије из здравствене неге категоришу као основа за 

изучавање стручно - апликативних предмета. 
 

Стручна знања из медицинских дисциплна омогућавају студентима да разумеју физиолошке и 

патолошке процесе који се дешавају код човека током животног циклуса. Изучавање стручних 

предмета је логичан след ствари током изучавања опште образовних предмета, јер струковна 

медицинска сестра која се образује на овим струковним студијама ради за људе и са људима. 

Стручни предмети обезбеђују студенту довољно знања из ове групе предмета и омогућавају 

студенту да започне избор професионалног ангажовања. 

 

Само теоријска знања нису довољна да се студент припреми за професионални рад и студенти 

струковних студија здравствена нега изучавају стручно-апликативне предмете који јасно 

опредељују студенте за здравствену негу као научну дисциплину у систему здравствене заштите. 

Ови предмети су сконцентрисани у другој и трећој години студија и имају за циљ да се научени 

садржаји имплементирају у праксу кроз моделе практичне наставе. Кроз садржаје стручно-

апликативних предмета студенти се упознају са савременим садржајима у здравственој нези који су 

прихваћени у многим развијеним земљама са тенденцијом  да се здравствена нега у свим 

дисциплинама и за све популационе групе усавршава (препорука СЗО и ИЦН) – Минхенска 

декларација. 

 

Изборних предмета у наставном плану има једанаест и то девет стручно-апликативних предмета од 

којих студент бира три/четири и два/три стручна, које студент такође може да изабере. Изборни 
стручно апликативни предмети  опредељују студента са којом популацијом жели да ради 

професионално и из тих предмета стиче проширена знања, што му омогућава да стекне веће 

компетенције - аутономност у тој области здравствене неге. Изборни предмети из стручно-

апликативних предмета заокружују целовитост клиничко стручних садржаја и омогућавају студенту 

да се одлучи између професионалног ангажовања на нивоу примарне, секундарне или терцијалне 

здравствене заштите. 

Студент је ангажован 40 часова недељно за теоријску и практичну наставу. 
 

Изучавањем овог програма, свршени студент, струковна медицинска сестра је компетентна и 

оспособљена да ради у области неге. 

 

 

 

 

 

 



Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  

првог нивоа студија ………………………………………………………………. 
 

Р.бр. Ш Назив предмета С Тип 
Статус 

пред. 

Часови активне 

наставе 
Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В Д 

ПРВА ГОДИНА 

1. СМС1101 Анатомија I С О 2 1   5 

2. СМС1102 Медицинска  етика I АО О 2 0   4 

3. СМС1103 Енглески  језик I АО О 3 0   5 

4. СМС1104 Здравствена  нега 1 I СА О 3 4   7 

5. СМС1105 Здравствено васпитање I СА О 3 2   5 

6. СМС1206 Физиологија II С О 3 0   5 

7. СМС1207 Здравствена  нега 2 II СА О 3 3   5 

8. СМС1208 Информатика и статистика II АО О 2 2   6 

9. СМС1209 Психологија II AO О 3 0   6 

10. СМС1210 Социјална  медицина II АО О 3 1   6 

11. СМССП1 Стручна пракса       600 6 

 Укупно часова активне наставе на години студија = 600  60 

ДРУГА ГОДИНА 

1. СМС2312 Психијатрија III С О 3 0   6 

2. СМС2313 Фармакологија III С О 3 0   5 

3. СМС2314 Здравствена нега у инфектологији III СA О 2 2   5 

4. СМС2315 Хирургија III С О 3 0   6 

5. СМС2419 Гинекологија и акушерство IV С О 3 0   7 

6. СМС2420 Педијатрија IV С О 4 0   6 

7. СМС2421 Интерна  медицина IV С О 3 0   7 

Предмет изборног блока Бирају се 2 из 3 и 2 из 4 семестра. 

1. СМС2316 
Инфективне болести са 

епидемиологијом 
III С И 2 2   4 

2. СМС2317 Ургентна  стања III С И 2 2   4 

3. СМС2318 Здравствена нега у рехабилитацији III СА И 2 2   4 

4. СМС2422 Здравствена нега у педијатрији IV СА И 2 3   4 

5. СМС2423 
Здравствена  нега  у  гинекологији и 

акушерству 
IV СA И 2 3   4 

6. СМС2424 Здравствена  нега  у психијатрији IV СA И 2 3   4 

7. СМССП25 Стручна пракса       200 2 

 Укупно часова активне наставе на години студија =615  60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

1. СМС3633 
Здравствена  нега у примарној 

здравственој заштити 
V СА О 3 3   5 

2. СМС3527 Здравствена нега у интерној медицини 1 V СA О 3 3   6 

3. СМС3528 Здравствена нега у хирургији 1 V СA О 3 2   5 

4 СМС3632 
Организација здравствене неге са 

менаџментом 
VI СА О 2 2   5 

5. СМС3526 Неурологија  са  негом VI С О 3 2   7 

Предмет изборног блока 2. (бирају се2 из V и 1 из VI семестра) 

1. СМС3529 Исхрана  и  дијететика V С И 2 2   5 

2. СМС3530 Здравствена нега старих V СА И 2 2   5 

3. СМС3531 Ментална хигијена V С И 2 2   5 

4. СМС3634 Здравствена  нега у интерној медицини 2 VI СА И 2 3   7 

5. СМС3635 Здравствена нега у хирургији 2 VI СА И 2 3   7 

6. СМССП36 Стручна пракса       600 10 

 Укупно часова активне наставе на години студија = 600  60 

 Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 1815   

  Укупна стручна пракса       1400 18 

 СМСЗР37 Завршни рад       240 5 

  

 


