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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 

  



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

јавности.  

 

Сврха струковног студијског програма за образовање бабица је образовање 

стручног кадра за стицање звања Струковна медицинска сестра-бабица, на нивоу 
струковних студија. Студијски програм обезбеђује стицање стручног знања и одређених 

компетенција у области здравства, просвете, као и социјалне заштите. Висок стандард 

наставног процеса који се реализује на овом студијском програму, омогућава школовање 

студената који ће постати мерило квалитета знања и познавања савремених вештина, 

чиме ће се припремити за будуће реалне ситуације у којима ће се наћи на радном месту, 

по завршетку студија. Студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање 

креативности,  како у самосталном раду, тако и у тимском раду са другим здравственим 

професионалцима приликом пружања здравствених услуга. 

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.  

Савладавајући теоријску и практичну наставу, студент се оспособљава за спој научне 

доктрине и непосредног рада са корисницима здравствених услуга  у области здравствене 
заштите жена на свим нивоима здравствене заштите, укључујући и едукацију и 

оспособљавање корисница здравствене заштите за ниво самозаштите, у домовима за 

незбринута лица и установама за особе са посебним потребама, као и стицање знања и 

вештина за сарадњу са другим здравственим и образовним установама, сарадњу и 

координацију са социјалним, економским и политичким секторима у заједници, као 

допринос целокупном друштвеном развоју.  
Сврха студијског програма: 

- подизање нивоа стручних компетенција струковних медицинских сестара - 

бабица из области здравствене заштите жена: на свим нивоима здравствене 

заштите, у едукацији и оспособљавању корисница здравствене заштите за ниво 
самозаштите; 

- подизање нивоа стручних компетенција струковних медицинских сестара - 

бабица за обављање педагошког рада у специјализованим средњим школама; 
- припрема  и оспособљавање за самовредновање и континуирано образовање; 

-  усклађивање образовања са реалним потребама друштва и системом 

здравствене заштите; 

- усклађивање образовања медицинских сестара - бабица Републике Србије са 

образовањем сестара у Европи; 

- увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда; 

- стандардизовање, вредновање знања, вештина и стручних компетенција 

струковних 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 студијског програма Струковнa медицинска сестра-бабица је стицање и 

усвајање широког теоријског и практичног знања, примена постављених стандарда 

здравствене заштите и неге и преношење вештина из области здравствене неге жена у 

свим животним добима. Студијски програм стуковних студија  својим садржајем 

омогућава студентима довољно стручног знања и стицање одговарајућих вештина за 

професионално деловање у оквиру дравствене заштите и неге жена, а тиме и стицање 

звања Струковнa медицинска сестра-бабица. 

Циљеви који су дефинисани на студијском програму Струковнa медицинска сестра-

бабица, односе се на стицање знања и компетенција за професионални рад.  

 

Циљеви су: 

 

- Стицање теоријског и практичног знања за вршење професионалне праксе 

струковне медицинске сестре-бабице као самосталног профеционалца или као 

равноправног члана тима са другим здравственим професионалцима;   

- Оспособљавање студената да препознају обим професионалне аутономије, али и 

одговорности у реализацији задатака из области здарвствене заштите жена, 

како би се професионално ангажовали уз поштовање холистичког приступа у 

односу на кориснике здарвствених услуга; 

- Да пружи студентима одговарајуће знање, могућност решавања различитих 

ситуација у области здравствене заштите и неге жена, како из домена 

превентивних, тако  и куративних; 

- Да се студенти оспособе за доношење исправних одлука у решавању актуелних 

и потенцијалних проблема, као и да се усмеравају на креативан рад и логично 

закључивање;  
- Да по завршетку ових студија, студенти буду оспособљени за одговорно и 

самостално обављање задатака из области неге жена свих животних доба, као и 

у периоду трудноће, порођаја и пуерперијума; 

- Да захваљујући савременом приступу „медицине засноване на доказима“, 

студенти се усмеравају ка усвајању техника и вештина савремене медицинске 

праксе у здравственој заштити и нези жена; 

- Да се оспособе да примене своје знање и практичну стручност у пружању 
професионалних услуга гинеколошко –акушерске неге, у складу са принципима 

добре клиничке праксе;  

- Да се оспособе да примене своја знање из области менаџмента у здравству, 
маркетинга, законодавства, за обављање професије високо образоване бабице; 

- Да се оспособе за употребу савремених технологија, процедура и техника, као и 

преношење знања млађима, како у клиничком, тако и педагошком раду; 

- Да раде у образовном систему, али и да кроз саветовалишни и патронажни рад 

врше едукацију и промоцију репродуктивног здравља корисница задравствених 

услуга; 

- Да се оспособе да у складу са високим стандардима бабичке професије, 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; 

- Да могу бити значајни чланови научно-истраживачких-развојних тимова, да 

партиципирају у пројектима из области здравствене заштите жена, посебно у 



домену гинеколошке онкологије и пренаталне здарвствене заштите; 

- Да се оспособе да као чланови интердисциплинарног тима могу самостално и 

тимски извршавати своје професионалне задатке и креирати позитивне 
интерперсоналне односе. 

 
Наведени циљеви студијског програма Струковнa медицинска сестра-бабица пружају 

могућност струковној бабици да реализује квалитетну праксу, али и да са добром 

основом стеченог знања и искуства настави образовање на специјалистичким 

студијама.   
 

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.  

 
Завршавањем студијског програма струковних студија, студент стиче базична знања 

из области здравствене заштите и неге жена, подржана комплементарним базичним 

знањима из академско-општеобразовних, стручних, стручно-апликативних и изборних 

предмета. Студент стиче одређене компетенције у својој професији где су посебно 

изражени кроз примену постулата „медицине засноване на доказима“, креативност у 

решавању проблема, критички начин размишљања, комуникационе способности, 

примена етичких принципа у својој професији. Завршетком студијског програма, 

струковнa медицинска сестра-бабица је оспособљена да:  

- Самостално и у тиму ради као високостручни здравствени професионалац у 

здравственој нези здравих и болесних жена на свим нивоима здравствене заштите;  

- Самостално и у тиму ради као високостручни здравствени професионалац у 

здравственој нези трудница и породиља на свим нивоима здравствене заштите; 

- Активно партиципира у раду саветовалишта у служби здравствене заштите жена: 

саветовалиште за рано откривање малигних оболења, саветовалиште за планирање 

породице, саветовалиште за младе, као и у раду школе за психофизичку припрему 

трудница и поливалентне патронажне службе; 

- Активно партиципира у свим фазама физиолошког порођаја и нези пуерпера; 

- Стечена знања и вештине примени у промоцији репродуктивног здравља жена;  

- Стечена знања и вештине примени у педагошком раду као наставник практичне 

наставе у средњешколском образовању у области медицинске професије; 

- Стечена знања и вештине укључи у научноистраживачки рад и примену научних  

резултата у пракси; 

- Стечена знања и вештине из информационо-комуникационих технологија примени у 

пракси у вођењу медицинске документације; 

- Активно се укључује у процес унапређивања правне регулативе заштите здравља 

жена; 

- Поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања. 

 

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 

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. 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 



 

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.  

 
По дефиницији Међународног удружења бабица и Међународног удружења 

гинеколога од 1972 и 1973. године, допуњене од стране Светске здравствене организације 

(1992. год.), медицинска сестра бабица је са својим образовањем оспособљена за 

спровођење здравствене неге у трудноћи, порођају и после порођаја. Истовремено је 

стручна да негује новорођенче и одојче, да се укључи у превентивни рад, да ради на 

откривању патолошких поремећаја код жена и новорођенчета и пружању ургентне 

помоћи осталим корисницима здравствених услуга. Њене активности су усмерене на 

пренаталну заштиту, припрему за трудноћу и порођај. Брига о репродуктивном здрављу 

жене је неопходна у циљу продужења  животног циклуса, што представља темељ здравог 

потомства, односно целокупне популације. Посебан основ образовања медицинске сестре 

бабице чини Међународни кодекс етике за бабице.   

Директиве ЕУ /2005/36/ЕЦ/ препознају и дефинишу квалификације и неопходно 
образовање за бабице, а то је високо образовање, које је могуће стећи  у Високој 

медицинској школи струковних студија у Ћуприји. 

Почев од 1881. године, када су почеле да се школују прве бабице на Краљевском 

колеџу у Великој Британији, циљ је био да се промовише ова професија, која је 

изједначавана са науком и уметношћу. 

• Висока мединска школа струковних студија у Ћуприји наменски планира школовање 

дефицитарних кадрова у складу са Болоњским моделом високог образовања у Европи, те 

на тај начин усаглашава образовање са свим земљама које су прихватиле Болоњску 

декларацију. Остварење постављених циљева доприноси правилној орјентацији у 

интегрисаној ЕУ, као и у научној и стручној афирмацији образовног система Србије. 

• Школа има развијену међународну сарадњу са следећим високошколским 

установама медицинске оријентације: Sor-Trondelag University College, Норвешка, 

Plovdiv College of Medicine,Plovdiv, University of Brighton, Brighton, Berner 

Bildungszentrum Pflege, Biel, St. Clement of Ohrid University of Bitolа.  
• Програм струковних студија за образовање струковних медицинских сестара бабица, 

по садржају и трајању, обиму вежби и стручне праксе студената, сличан је студијским 

програмима институција у земљи, земљама у окружењу и земаља Европске Уније: 

Висока здравствена школа струковних студија у Београду, St. Clement of Ohrid 
University of Bitolа (Македонија), School of Nursing and Midwifery, University of 

Brighton (Велика Британија), Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Словенија), 

Plovdiv College of Medicine, Plovdiv (Бугарска).  
• Број часова је усклађен са стандардима који су спецификовани стандардима ЕУ за 

образовање медицинских сестара и бабица.  

 
 

Евиденција:  
Прилог 6.1 St. Clement of Ohrid University of Bitolа (Македонија) 

Прилог 6.2 Sveučilište u Splitu (Хрватска) 
Прилог 6.3 Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Словенија) 

Прилог 6.4 Plovdiv College of Medicine, Plovdiv (Бугарска) 

Прилог 6.5 School of Nursing and Midwifery, University of Brighton (Велика Британија) 
 

 

 



  



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, образовног и сектора јавног 

здравља,  Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји планира да упише 

тридесет студената за текућу школску годину на студијски програм струковна 

медицинска сестра бабица. Број планираних студената је у складу са кадровским, 

просторним и материјалним ресурсима Школе. Висока медицинска школа струковних 

студија у Ћуприји континуирано испитује тржиште кроз сталну комуникацију са 

ресорним Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством 

здравља, са здравственим установама, установама јавног здравља,  где добија релевантне 

податке о броју потребних струковних медицнских сестара- бабица. Обзиром да Школа у 

Ћуприји покрива неколико региона и да се у том окружењу не налази слична образовна 

институција која образује овај профил, све више младих генерација се опредељује за 

студије на одсеку Струковнамедицинскасестра-бабица. Пре планирања уписа, Школа 

преиспитује своје могућности и обезбеђује све неопходне ресурсе за упис студената. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваке године објављује конкурс за 

све студијске програме на високим струковним школама здравствене струке. Пре 

објављивања конкурса од стране ресорног Министарства, Школа припрема и штампа 

информатор који је доступан на увид јавности. Информатор садржи све релевантне 

информације које су потребне будућем студенту: план и програм студија, организацију 

наставе, структуру предмета коју студент изучава у току трогодишњих студија, 

организацију вежби, наставне базе и обавезе студената у току трајања студијског 
програма. У њему су и  информације о предметима који се полажу на квалификационом 

испиту, тест понуђених питања као и тачних и нетачних одговора. Школа расписује 

Конкурс у складу са одлуком Министарства просвете науке и технолошког развоја, где 

објављује предвиђену квоту за упис студената на студијски програм. За студијски 

програм струковна медицинска сестра-бабица се могу уписати кандидати са завршеном 

средњом медицинском школом. 
Приликом уписа проверавају се знања, склоности и способности које одговарају 

студијском програму. Кандидати полажу квалификациони испит из биологије.  

Пријем студената је заснован на коначној ранг листи. Ранг листа се формира на 

основу упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја које се издаје 
за сваку школску годину. Уколико остане слободних места, квалификациони испит се 

може поновити у прописаном периоду. Комисију за полагање квалификационог испита 

чине предметни професори Школе који су верификовани од стране стручног органа 

Школе. 

 
 

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) 

  



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 струковна медицинска сестра 

бабица се заснивају на принципима који омогућавају континуирано праћење стручног и 

личног развоја студента, тока студија и напредак, као и квалитет образовања. Циљ таквог 

начина оцењивања је осигурање квалитета, чиме студент стиче знање и вештине које су 

дефинисане наставним планом и програмом. Вредновање студента 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 наставе, изради семинарских 

радова, учењу за колоквијуме и припреми за завршни испит. Код предмета који немају 

практичну наставу, студент се више ангажује у изради семинарских радова, пројектних 

задатака, полагању колоквијума и учењу за полагање испита.  

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 присуствује  настави 80% наставе од укупног броја часова. У случају да 

студент има већи број изостанака од дозвољеног, обавезан је да поднесе молбу 

предметном наставнику за регулисање изостанака. Облици рада студента током наставе 

који се вренују су: присуство настави и ангажованост у току предавања са 5-10%, активно 

присуство практичној настави је дефинисано са 10-20%, успех на колоквијумима 10-40%, 
семинарски радови са 5-30% и пројектни задаци са 20-30%. Предиспитне обавезе по 

једном предмету износе 30-70%.  

Максимални број поена на основу рада студента током наставе и знања показаног на 

испиту је 100. На основу тога, оцена се утврђује на следећи начин: мање од 55 поена 

оцена 5(није положио/ла), од 55 до 64 поена оцена 6(довољан), од 65 до 74 поена оцена 7 

(добар), од 75 до 84 поена оцена 8(врло добар),  од 85 до 94 оцена 9 (изузетно добар) и 

преко 95 поена оцена 10. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 

(није положио) до 10 (одличан).  Метод оцењивања сваког облика рада студента је 

појединачан 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); 

писмени испит – облик испита у коме студент у писаној форми одговара на одређени број 

питања или решава одређени број задатака. Семинарски рад о одређеној теми студент 

пише по упутству ментора. Предвиђени број колоквијума садржи питања из једне или 

више области одређеног предмета. За завршни рад студент бира тему из одређених 

стручно-апликативних и стручних предмета. Ментор упућује студента да део стручне 

праксе посвећен истраживачком делу за добијену тему завршног рада, обави у 

референтној установи. Ментор такође упућује студента на литературу и методологију 

израде завршног рада.  Завршни рад  се састоји из писаног и усменог дела и вреднује се са 

5 ЕСПБ.  
 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

 

Евиденција:  

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

  


