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

 
Студијски програм у трогодишњем трајању има за циљ да оспособни медицинску 

сестру-бабицу за самостално обављање високо стручних послова у подручју рада 
гинекологије и акушерства. Наставни план је конципиран тако да се програмски 
садржаји изучавају у трајању од 6 семестара, односно три године. На крају студијског 
програма студенти полажу завршни испит и стичу звање Струковна медицинска сестра 
бабица. 

Наставни план садржи листу обавезних и изборних студијских предмета са 
вертикално и хоризонтално усаглашеним програмским садржајима. Студијски програм је 
конципиран тако да се студент може определити  за изборни предмет из групе стручних 
или стручно-апликативних предмета.  

Студијски програми се реализују у школи и наставним базама, јер је неопходно 
прилагодити теоретска знања и практичне вештине савременим потребама из области 
гинекологије и акушерства. Избор метода образовања треба прилагодити условима у 
којима се одвија настава, способностима студената, вештинама и искуству наставника. 
Поред класичних метода наставе (предавања, демонстрације и тестови), користе се 
методе студија случаја, вођена дискусија, једносмерна комуникација, двосмерна 
комуникација, интеракција студента и активности, пракса под супервизијом, илустровано 
предавање, пројекти, играње улога, симулација, интерактивне групе, обука на радном 
месту,  учење путем модела. 

Време потребно за реализацију програмских садржаја предмета је један семестар. 
Бодовна вредност сваког предмета је исказана у складу са европским системом преноса 
бодова, што за сваку годину студија износи 60 бодова, односно за три године основне 
струковне студије имају 180 ЕСПБ. 

Полагањем свих предметних испита утврђених наставним планом, студент полаже 
завршни испит из уже области по свом избору. Завршни испит се полаже пред испитном 
комисијом, у складу са општим актима Школе. Завршни испит је закључни испит са 
којим се проверава и оцењује знање које студент мора савладати да би успешно окончао 
студије. Бодовна вредност завршног рада је 5 ЕСПБ, што одговара тежини и значају 
самог рада.  

У току студирања студент може престати са образовањем по програму на који се 
првобитно уписао и наставити са образовањем по другом студијском програму, уколико 
је успешно завршио претходну годину студија. Студенту се могу признати све обавезе 
завршене по првом програму студија и комисија одређује које испите студент полаже, ако 
жели да дипломира по другом студијском програму. План и програм образовања је тако 
конципиран да сви студенти, без обзира на којој су студијској групи, могу наставити 
своје образовање на другим  високим школама из области медицинских наука. 

Поред теоријске наставе, студенти имају обавезу да присуствују и активно учествују 
на вежбама. Вежбе су клиничке и кабинетске. Истовремено, вежбе могу бити 
индивидуалне и групне. Групне вежбе су неопходан вид вежбања, али би их требало 
свести на минимум и дати предност самосталном раду студента. Индивидуални рад може 
бити уз присуство наставника вештина и сарадника, јер се један део клиничке праксе 
обавља у здравственим  установама. 

 
Евиденција:  
Прилог 1.1 – Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 
Прилог 1.2 – Правилника о стручној пракси 
  

http://www.vmscuprija.edu.rs/


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

 
У циљу подизања наталитета и очувања породице као основне ћелије друштва, 

неопходно је очување репродуктивног здравља, а самим тим и образовање 
медицинских сестара-бабица, има своју сврху и место у образовном систему 
здравствених професионалаца. Реалне потребе да се образују ови кадрови су присутне и 
неминовне у постојећој констелацији образовног система и здравствене заштите у нашој 
земљи. Наставни садржаји и садржаји практичног приступа процесу образовања рађени 
су на основу стандарда предвиђених Болоњском деклерацијом из 1999. године и 
омогућавају студентима укључивање на тржиште рада. Пракса је показала да се ови 
кадрови у земљама ЕУ већ дужи временски период образују на вишем нивоу, што се 
не може рећи за стање у нашој средини. Реформама образовања у Србији је повремено 
долазило до прекида континуитета образовања овог кадра на вишем нивоу, што није 
добро не само за професију, већ и за кориснике услуга из области здравствене заштите 
жена.  

На европском тржишту рада ове послове обавља високо образовани кадар. Изменама 
законских прописа, реорганизацијом здравствене заштите и квалитетом услуга у овом 
подручју образовања, битно ће допринети партиципацији ових кадрова. Уколико се жели 
постићи уклапање у модерне европске токове и бољи квалитет образовања и услуга, 
неопходно је инсистирати на адекватном и континуираном школовању ових кадрова. 

Документ «Боље здравље за све у трећем миленијуму» који је донела Влада Републике 
Србије и Министарства здравља, фебруара 2003. год. представља визију реформе система 
здравствене заштите и става, да је здравље народа од општег друштвеног интереса и 
најзначајнији ресурс за очување и унапређење здравља становништва. На тај начин би се 
осигурала компатибилност економског и технолошког прогреса са заштитом и 
унапређењем квалитета живота за све и са промоцијом здравља као формом деловања на 
индивидуалну и колективну свест.  

Стратези, планери и сви релевантни фактори који утичу на стратегију развоја 
медицинске струке и кадровску политику, свесни су да се квалитет и општи напредак 
постиже повећањем  нивоа знања.  

Потребе и интереси друштва намећу оправданост образовања ових кадрова. 
Савремени захтеви и искуства у области медицинске неге намећу потребу за квалитетним 
и свестраним стручњацима који ће моћи да одговоре на све потребе савременог друштва. 
Инкорпорацијом знања из других научних дисциплина  стиже се до циља који 
представља скуп теоријских знања и вештина у служби практичне примене за потребе 
савремене жене.  

На овај начин конципиран план образовања одговара потребама струке и 
друштва. Савремени наставни планови и програми са великим степеном 
практичних и примењених знања, су битан предуслов образовања стручњака из 
домена здравствене неге у области заштите здравља жена. 

У систему здравствене заштите нема валидне реформе без одговарајућег броја 
здравствених професионалаца свих профила са високом струковном школом, нарочито 
ако се следи стратегија Светске здравствене организације „Здравље за све у 21. веку“.  

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

http://www.vmscuprija.edu.rs/


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

 
Образовање треба да развија свест код студената о њиховој улози у: 
 креирању и извршавању професионалних програма здравствене неге у области 

гинекологије и акушерства, 
 критичком процењивању стручне праксе, креативном односу, њеном даљом 

хуманизацијом, квалитетом, као и емпатизмом, 
 обављању високо сложених и одговорних послова у области здравствене неге, 

као професионалног подручја рада медицинских сестара-бабица, како у примарној, 
секундарној, терцијарној здравственој заштити и самозаштити. 

 
Свршени студенти треба да: 
 поседују знања из области биолошких, медицинских, хуманистичких наука, као и 

остала релевантна знања потребна за обављање професије (из менаџмента, 
маркетинга, законодавства); 

 овладају вештинама сестринске праксе из области гинекологије и акушерства, као 
што су технике неговања, спровођења дијагностичких и терапијских поступака, 
организовања сестринске службе, вештине подучавања и учења, руковођења, 
сарадње и евалуације; 

 имају усвојене ставове и професионално понашање које се манифестује 
спремношћу да се задаци обављају одговорно, у складу са високим стандардима 
сестринске праксе, да раде на унапређењу интереса своје струке, професионално се 
понашају у односу на друге сараднике и препознају сопствене потребе за 
усавршавање и развој (учешће на стручним скуповима, праћење стручне литературе 
и други облици континуиране едукације и перманентног целоживотног 
усавршавања); 

 имају изграђен систем вредности у односу на етичке димензије струке, 
поштовање права и потреба корисника здравствених услуга, као и осталих 
релевантних субјеката укључених у процес пружања здравствених услуга; 

 као чланови интердисциплинарног тима могу самостално извршавати своје 
професионалне задатке и креирати позитивне интерперсоналне односе. 

 
 

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

http://www.vmscuprija.edu.rs/


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.  

 
Стечена знања и вештине помажу да, по завршеним студијама, студент буде 

оспособљен: 
- за самостални рад у установама на примарном, секундарном, терцијарном 

нивоу, на нивоу самозаштите, али и на терену у оквиру поливалентне 
патронажне заштите жена; 

- да активно води рад у саветовалиштима и школама за труднице, 
саветовалиштима за рано откривање малигних оболења  и гинеколошку 
онкологију, саветовалиштима за контрацепцију и инфертилитет, 
саветовалиштима за младе и адолесцентну гинекологију; 

- да припрема материјал и партиципира у току порођаја; 
- да припрема материјал и асистира при епизиотомији и осталим 

акушерским интервенцијама; 
- да активно учествује у свим урегентним стањима из области гинекологије и 

акушерства; 
- да пружа негу бабињари у физиолошком и патолошком пуерперијуму; 
- да пружа негу бабињари и новорођенчету кроз делатности и активности 

поливалентне патронажне службе; 
- да познаје методе прве помоћи у ургентним и ванредним ситуацијама; 
- да професионално партиципира у лечењу болесника, примени 

фармакотерапије и осталих облика терапије и неге;  
- да спроводи методе здравствено-васпитног и образовног рада са свим 

популационим групама; 
- да партиципира у промоцији здравља вулнерабилних група; 
- да прати нове правце у струци и стручна усавршавања релевантна за 

професионалну  делатност у области гинекологије и акушерства;          
- да влада знањима и применом информационо-комуникационих 

технологија; 
- да води здравствену документацију примењујући знања из здравственог 

информационог система.  
     

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.  

 
Наставни планови садрже обавезне и изборне једносеместралне предмете уз примену 

EСПБ. Наставни план и програм се остварује у трајању од шест семестара, односно три 
године, са укупно 33 предмета. Програм је  конципиран тако да садржи 21 обавезни  
и 12 изборних предмета, чија је бодовна вредност исказана у складу са ЕСПБ. 
Опште образовних предмета је шест, са укупно 27 бодова. Стручних предмета је 
четрнаест, са укупно 71 бодом и једанаест стручно - апликативних предмета са 82 
бода. Програмом је предвиђено да је студент у обавези да обави стручну праксу у 
референтним установама. Стручну праксу обавља у трајању од 600 часова по 
години, што укупно за три године износи 1800 часова. Стручна пракса је вреднована 
са по 6 ЕСПБ на годишњем нивоу, што даје збир од укупно 18 ЕСПБ.  

Реализација наставног плана и програма се остварује током школске године која 
траје два семестра и почиње 1.10. текуће, а завршава се 30.09. наредне године. 
Наставним програмом су утврђени циљеви и садржаји сваког наставног предмета, облици 
наставе, литература, као и начини провере знања. Висок квалитет наставе се остварује 
кроз следеће облике рада: теоријска настава, вежбе, стручна пракса, колоквијуми, 
семинарски радови, консултације и испити.  

У првој години студија су претежно заступљени општеобразовни и стручни 
предмети који представљају базу и пружају неопходна знања за изучавање садржаја 
стручно-апликативних предмета. Предмети, уже специфични за студијски програм 
струковних медицинских сестара бабица су: гинекологија, акушерство, 
репродуктивно здрaвље,  исхрана жене у трудноћи и лактацији, здравствена нега у 
гинекологији, здравствена нега у акушерству, психофизичка припрема трудница и 
здравствена нега у гинеколошкој онкологији.  

У студијском програму је, у оквиру 40-о часовне радне недеље, планирана и 
практична настава која се обавља у кабинетима Школе и здравственим установама, 
под надзором и вођством наставника вештина и сарадника, које координира члан 
наставног кадра који има највиши степен звања у тој стручној области. 
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 

 
  



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. СМСБ1101 Анатомија са ембриологијом 1 С О 3 3   5 
2. СМСБ1102 Физиологија са патофизиологијом 1 С О 3 0   5 
3. СМСБ1103 Здравствена  нега  1 СА О 2 3   5 
4. СМСБ1104 Здравствено васпитање 1 АО О 2 2   5 
5. СМСБ1105 Дерматовенерологија  1 С О 3 0   4 
6. СМСБ1206 Информатика у здравству 2 АО О 2 2   5 
7. СМСБ 1207 Интерна медицина 2 С О 3 0   5 
8. СМСБ 1208 Социјална медицина  2 С О 2 0   3 
9. СМСБ 1209 Психологија  2 АО О 3 0   6 

10. СМСБ 1210 Енглески  језик  2 АО О 2 2   6 
 СМСБ СП1 Стручна пракса 1 2 СА О    600 6 
Предмет и изборног блока: Бира се 1 из 1 и 2 семестра  

1. СМСБ1211 Педагогија 2 АО И 3 0   5 
2. СМСБ1212 Здравствено законодавство и евиденције 2 АО И 3 0   5 

Укупно часова активне наставе на години студија = 600  60 
ДРУГА ГОДИНА  

1. СМСБ 2313 Хирургија 3 С О 3 0   5 
2. СМСБ 2314 Гинекологија 3 С О 3 0   7 
3. СМСБ 2315 Педијатрија са неонатологијом 3 С О 3 0   5 
4. СМСБ 2416 Акушерство 4 С O 3 0   7 
5. СМСБ 2417 Репродуктивно здравље  4 С О 3 1   5 
6. СМСБ 2418 Ургентна стања са трансфузиологијом  4 С О 3 3   5 
 СМСБ  СП2 Стручна пракса 2 4 СА О    600 6 
 Предмет и изборног блока : У III семестру од 4 бира 3 : У  IV   семестру од 2 бира  1предмет                          

1. СМСБ 2319 Здравствена нега у хирургији 3 СА И 2 3   5 
2. СМСБ 2320 Здравствена нега новорођенчета 3 СА И 2 3   5 
3. СМСБ 2321 Здравствена нега у инфектологији 3 СА И 2 3   5 
4. СМСБ 2322 Здравствена нега у интерној медицини 3 СА И 2 3   5 
5. СМСБ 2423 Фармакологија 4 С И 3 0   5 
6. СМСБ 2424 Генетика 4 С И 3 0   5 

Укупно часова активне наставе на години студија =600  60 
ТРЕЋА ГОДИНА  

1. СМСБ 3525 Здравствена  нега у гинекологији 1 5 СА О 3 4   7 
2. СМСБ 3526 Здравствена нега у акушерству 1 5 СА О 3 4   8 
3. СМСБ3527 Исхрана жене у трудноћи и лактацији 5 С О 2 2   6 
4. СМСБ 3628 Здравствена нега у гинекологији 2 6 СА О 3 4   8 
5. СМСБ 3629 Здравствена нега у акушерству 2 6 СА О 3 4   8 
 СМСБ СП3 Стручна пракса 3 6 СА О    600 6 
 СМСБ ЗР Завршни рад 6 СА О     5 
Предмети изборног блока: У V семестру од 2 бира 1  У  VI   семестру од 2 бира  1предмет                          

1. СМСБ3530 Ментално здравље 5 С И 2 2   4 

2. СМСБ 3531 Организација здравствене неге са 
менаџментом 5 С И 2 2   4 

3. СМСБ 3632 Здравствена нега у гинеколошкој 
онкологији 6 СА И 2 2   8 

4. СМСБ 3633   Психофизичка припрема трудница 6 СА И 2 2   8 
Укупно часова активне наставе на години студија = 600 60  

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија   1770   
Укупно ЕСПБ бодова   180 

http://www.vzsbeograd.edu.rs/Data/KnjigaPredmeta/Ispit_ba3635a.pdf
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