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Стандард 1. Структура студијског програма 

Назив студијског  програма специјалистичких струквних студија је: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА 
СЕСТРА - СПЕЦИЈАЛИСТА 

 Академски назив, који се стиче је: Струковна медицинска сестра-специјалиста. 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). 
 Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. 
 Настава из једног предмета се изводи у току једног семестра. 
 Број предмета у првом семестру је 5, а у другом 4.  
 У сваком семетру су по 2 изборна предмета. 
 Настава, у току једног семестра, траје 15 недеља. 
 Студент је оптерећен активном наставом до 30 часова, током једне радне недеље. 
 Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) - ЕСПБ. 
 Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова (30 по семестру). 
 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 ЕПСБ, 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. 
 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 изборниа предмета, које мора изабрати са понуђене листе од 4 изборних 
предмета овог струковног студијског програма  Високе медицинске школе струковних студија у 
Ћуприји. 

 Настава се изводи у добро опремљеним и просторно адекватним учионицама, и вежбаоницама у 
школи, у наставним базама, као и у установама које се баве здравственом негом и бригом о старима, 
геријатријским центрима и у научним институцијама. 

Квалитету наставе доприниси велики број угледних наставника и сардника (сама школа има 
једногодишње међународно искуство) у наставном и научно-стручном раду,  учешће наставника на бројним 
научно-истраживачким пројектима, као и велики број успешних пројеката пословно техничке сарадње са 
привредним субјектима из ове области.  

Специјалистички студијски програм Струковна медицинска сестра - специјалиста има један излазни 
профил (модул) – Струковна медицинска сестра – специјалиста (област геронтологије и бриге о старим 
особама).   

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: Процес старења и услови живота старих људи, Психогеријатрија и 
сенилна деменција, Организација и пружање здравствених и социјалних услуга старим особама, Здравствена 
нега старих и болесних лица са основама геријатрије, Методе истраживачког рада, Пословни енглески језик и 
Специјалистички рад. Од изборних предмета имамо следеће: Физиотерапија у геријатрији, Балнеологија,  
Палиативна нега у геријатрији и Здравствена нега старих оболелих од дијабетеса. 

У оквиру ових студија предвиђен је специјалистички рад са 15 ЕСПБ. На крају завршених 
специјалистичких струковних студија студент стиче стручно звање Струковна медицинска сестра – 
специјалиста (област геронтологије и бриге о старим особама).  

Од метода извођења наставе користе се методе интерактивне наставе, лабораторијске вежбе, теренске 
вежбе и класична предавања. 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, проучавање случаја, вођење дневника  и уношење одредница,  
семинарских радова, процена рада другог студента и активне сесије обнављања материјала.  
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

  Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање образовних, 
стручних и истраживачких циљева и задатака из области геронтологије и бриге о старим 
особама. Врста и режим студија су прилагођени потребама стратешког развоја 
геронтологије и бриге о старима, која ће у будућности имати значајан удео у превентивној 
здравственој заштити, као и друштва у целини. Брига о старима је била и биће важно 
подручје у здравственој и социјалној политици целог друштва. Специјализација из 
геронтологија и бриге о старим особама је један од доприноса добре здравствене и 
социјалне политике за старе особе. У овој специјализацији ће се посебно тежисте ставити на 
бригу о старим особама са проблемом деменције јер ће се ова циљна група у будућности 
повећавати. 

Будући да ће се повећавати потражња за различитим врстама здравствених и 
социјалних услуга са фокусом на добар квалитет живота, здравствени и социјални радници 
имају одговорност за организацију службе која ће бити у стању да пружи квалитетну услугу 
старим особама и очувају њихов интегритет. 

Добар квалитет услуга зависи од компетенција и мултидисциплинарности у раду 
различитих професија. Из тог разлога ова специјализација ставља посебно тежисте на 
развијање способности сарадње између различцитих професија. 

Брига о старима обухвата све врсте здравствених и социјалних услуга које помажу 
или компензују различите поремећаје и губитке функција у старости. На друштвеном плану 
брига о старима обухвата планирање, спровођење и евалуацију здравствених и социјалних 
услуга. Заједничка основа ових услуга се базира на праву старих особа да сами одлучују и 
доносе одлуке о избору и могућностима коришћења својих ресурса са тежиштем на 
међуљудским односима и етичким принципима. 

У креирању наставног плана и програма студија узето је у обзир да се Србија налази у 
периоду знатних социјалних промена, који наглашавају оријентацију на примарну 
здравствену и социјалну заштиту усклађену са стандардима Европске Уније.  

Сврха програма специјализације је образовање кадрова за потребе бриге и старања о 
старијим особама. Програм образовања омогућава дипломираним сестрама, 
физиотерапеутима, дефектолозима и социјалним радницима проширивање своја знања из 
области геронтологије и бриге о старим. Студијски план омогућава студентима да након 
усвајања тероретског знања примене у пракси превенцију, третман и рехабилитацију 
старих, заједно са старим особама, њиховим породицама, волонтерима и другим 
професијама. Студенти ће бити у стању да планирају, организују и спроводе у пракси  
квалитет у пружању услуга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Висока медицинска школа струковних студија - Ћуприја  

 

 
5 

 
 
Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Основни циљ специјалистичког студијског програма Струковна медицинска сестра - 
специјалиста је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из 
области геронтологије и бриге о старима. Остали циљеви су да студент: 

- Развије знања из геронтологије и геријатрије: о старосним променама, животним 
условима старих особа, квалитету живота, ресурсима, функционалним 
поремећајима, болестима и особама као корисницима здравствених и социјалних 
услуга у систему здравствене и социјалне заштите. 

- Да стечена теоретска знања примени у пракси – у лечењу и нези, едукацији старих 
особа и њихових породица. То се односи и на старе особе са посебним потребама, 
између осталих сенилна деменција. 

- Бити у стању да користи резултате научних истраживања у свом раду. 
- Бити у стању да спроводи превенцију утврђивањем проблема и утиче на различите 

факторе који имају утицај на животну ситуацију старих особа. 
- Бити у стању да примени у сарадњи са другим професијама рехабилитационе мера 

на индивидуалном и друштвеном плану. 
- Користити знања других професија и  и развити способност сарадње. 
- Моћи да планира и документује све спроведене активности. 
- Бити у стању да заступа права старих особа када је то потребно. 
- Имати разумевање за различите културе и различита опредељења. 
- Бити у стању да стручно образложи и доноси одлуке сходно етичким принципима 

и правним регулативима и да искаже самокритичност у свом раду. 
Визија школе у будућности је да се достигне ниво развијених европских институција 

у својој области. До ње ће се доћи путем постепеног осигурања високог квалитета 
европских стандарда студирања, доприноса развоју струковног образовања, развијања и 
унапређивања истраживања, утицаја на праксу и политику развоја социјалне и здравствене 
заштите у земљи. У свим годинама студирања активности су усмерене на буђење код 
студената интереса за бригу о старима, упућивање на самостално и самоиницијалнио 
истраживање и информисање у области геронтологије и бриге о старима, стварање свести о 
неопходности перманентне едукације у овој области, као и упућивање студената на 
критички приступ понуђеним или расположивим информацијама. 

Сви ови циљеви ће се остваривати уз постепено али темељито осавремењавање 
наставе, применом модерних интерактивних метода наставе и учења, усмеравањем ка 
активном и креативном учењу, усмеравањем ка стицању практичног и апликативног, уместо 
чисто теоријског знања, што ће све допринети континуираном побољшању ефикасности 
студирања. Усмереност ка оспособљавању студената за самостални рад у геријатрији и 
огледа се првенствено преко понуде индивидуалног избора предмета, као и прилагођености 
специјалистичког студијског програма потребама најбољих и најспособнијих студената, 
колико и оних који су на нивоу просека или испод њега. 

Конкретни резултати које студијски програм жели да оствари у наредном периоду су 
формирање стручњака који ће моћи да се укључи у европске токове геријатрије старих 
особа и обезбеђење основе за сталну контролу и побољшање студијског програма. 
Циљеви специјалистичког студијског програма Струковна медицинска сестра - 
специјалиста су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, и ближе 
дефинишу образовну и друге делатности ове високошколске установе, укључујући и њену 
свеукупну стручну делатност у геријатрији и бризи о старијима. Све активности установе, а 
посебно развој специјалистичких студијских програма, су у складу са усвојеном мисијом и 
циљевима. Школа периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову 
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сврсисходност у процесу планирања и расподеле расположивих ресурса. 
 
 
Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем специјалистичког студијског програма Струковна медицинска 
сестра - специјалиста студент је оспособљен да:  

- Сакупља и разврстава идеје и податке у стандардном формату, анализира податке према 
упутству применом одговарајућих принципа и метода класификације; 
- Врши процену и вредновање поузданости података уз примену дефинисаних метода 
или упутстава; 
- Примењује принципе и методе прецизно и пажљиво у решавању одређеног стручног 
питања;  
- Овладава методама тимског рада, користи литературне и друге информационе 
изворе, вреднује себе и друге, користи методе прикупљања података и информација, 
рангира и одабира податке, показује самосталност и одговорност, овладава 
различитим методама комуницирања прилагођених стручној дисциплини и пише 
извештај о практичним поступцима.  
- Стиче применљива знања из области санитарног инжењерства, за коришћење 
литературе и трансфер знања. 
Предметно-специфичне способности се огледају у познавању:  
- Развије знања из геронтологије и геријатрије: о старосним променама, животним 

условима старих особа, квалитету живота, ресурсима, функционалним 
поремећајима, болестима и особама као корисницима здравствених и социјалних 
услуга у систему здравствене и социјалне заштите. 

- Да стечена теоретска знања примени у пракси – у лечењу и нези, едукацији старих 
особа и њихових породица. То се односи и на старе особе са посебним потребама, 
између осталих сенилна деменција. 

- Бити у стању да користи резултате научних истраживања у свом раду. 
- Бити у стању да спроводи превенцију утврђивањем проблема и утиче на различите 

факторе који имају утицај на животну ситуацију старих особа. 
- Бити у стању да примени у сарадњи са другим професијама рехабилитационе мера 

на индивидуалном и друштвеном плану. 
- Користити знања других професија и  и развити способност сарадње. 
- Моћи да планира и документује све спроведене активности. 
- Бити у стању да заступа права старих особа када је то потребно. 
- Имати разумевање за различите културе и различита опредељења. 
- Бити у стању да стручно образложи и доноси одлуке сходно етичким принципима 

и правним регулативима и да искаже самокритичност у свом раду. 
Завршетком специјалистичких студија - Струковна медицинска сестра - 

специјалиста студенти стичу: продубљено знање и стручне вештине у области 
геронтологије и бриге о старима и у стању су да квалитетно примене услуге. Поред тога, 
студенти стичу знања и вештине потребне за тимски рад, оспособљени су за интеграцију 
информација, као и за расуђивање и закључивање на основу њих. Студенти су оспособљени 
да ефикасно прате и усвајају новине из области геријатрије и бриге о старима. Завршетком 
ових студија свршени специјалисти су у стању да на јасан начин пренесу знања и закључке 
стручној и широј јавности. Исход процеса студирања је формирање стручњака који 
поседују значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним 
студијама. 
Студент који заврши овај студијски програм у трајању од 1 године (2 семестара) и оствари 60 ЕСПБ 
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(кредита), стиче право на стручно звање Струковна медицинска сестра – специјалиста 
(област – модул геронтологија и брига о старима).
 
 
 

Република Србија 
ВИСОКА  МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ЋУПРИЈА 
 
 
Додатак дипломи 
Овај додатак дипломи следи модел који је разрадила Европска Комисија, Савет 

Европе и УНЕСКО/ЦЕПЕС.  
Сврха додатка је да обезбеди довољно независних података да би се побољшало 

међународно признавање и фер академско признавање квалификације (диплома, 
степен, сертификат, итд.). Обликован је тако да омогући опис природе, нивоа, 
повезаности, садржаја и статуса студија који је похађан и успешно завршен од стране 
лица наведеног на оригиналу документа коме је овај додатак придодат. Додатак је 
ослобођен било каквих вредносних процена, изјава о еквивалентности или сугестија о 
признавању. Информације морају бити наведене у свих осам поглавља. Тамо где нема 
података, треба дати објашњење о разлогу зашто их нема. 
 

 1.   ИНФОРМАЦИЈЕ О НОСИОЦУ 
КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
1.1 Презиме 

 
3.3 Услови уписа 

   ССС 
 1.2 Име  4. ПОДАЦИ О САДРЖАЈУ  
       И ПОСТИГНУТИМ 

РЕЗУЛТАТИМА 
 1.3 Датум рођења  4.1 Начин студирања 
   редован 
 1.4 Идентификациони  

      број студента                                      ЈМБГ 
 4.2 Захтеви студијског програма 

                  Лице које је завршило специјалистичке струковне 
студије дефинисане у тачки 3.2 стиче звање 
Струковна медицинска сестра – специјалиста 
(област –геронтологија и брига о старима).  
Струковна медицинска сестра – специјалиста 
поседује широко и интегрисано знање и разумевање 
стручне основе из дате области, компетентан је за 
разумевање задатака у оквиру свог дела посла, 
способан је да креира, аргументовано разматра, 
формулише, презентује и одбрани предложена 
решења проблема, примењује усвојена знања у 
пракси и размењује идеје и информације са 
експертима из дате области, обучен је да преузме 
одговорност  у тимском раду, стекао је самосталност 
у образовању, употребљава информационо-
комуникационе технологије у овладавању знањима 
из дате области, поседује разумевање и савладавање 
утицаја стручних решења на социјалну заједницу и 
очување радне

 2. ПОДАЦИ О КВАЛИФИКАЦИЈИ 
2.1 Назив квалификације и (ако је променљиво) стечено 
звање 
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 Специјалиста струковних студија  4.3 Видети следећу страну 
 
4.4 Начин оцењивања и показатељи 
      дистрибуције оцена у колико 
постоје 

 2.2 Главна област (или области) студија  Оцене Класификација  Од до 
 Струковна медицинска сестра – специјалиста  10 А Одличан-

изузетан 
 95 10

0 
 2.3 Назив и статус институције која издаје диплому  9 Б Одличан  85 94 
       (на изворном језику)  8 Ц Врло добар  75 84 
 Висока  медицинска  школа струковних студија  7 Д Добар  65 74 
 Ћуприја  6 Е Довољан   55 64 
   5 Ф Недовољан  До 54 
 2.4 Назив институције која организује студије (уколико 

се разликује од 2.3) на изворном језику 
       

    
 

2.5  Језик на коме се одржава настава/испити 
 4.5 Општа класификација 
квалификације  
      (на изворном језику) 

 Српски   
 3. ПОДАЦИ О НИВОУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ  
 3.1 Ниво квалификације  
   
 3.2 Званична дужина трајања студија  
 Специјалистичке струковне студије, трају два семестра  
    
    
5. ПОДАЦИ О НАМЕНИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
5.1 Приступ даљим студијама 6.1 Додатне информације 
Академске  студије 1. Додатне информације о институцији: 

    
сертификат:________________________________________________ 
2. Додатне информације о имаоцу дипломе 
    А. Упис после завршене Високе школе: 
        Висока школа:_________________________________________ 
у трајању од:_____године; Завршио шк.:_____ Успех:_____(прос. 
оцена) 
На основу успеха  прави се ранг листа по предвиђеној квоти за упис. 
Упис се врши на основу ранг листе. 
       Б. Прелаз са другог факултета (високе школе): 
       Назив и место високе школе: 
_________________________________ 
       Ц. Упис после завршене високе школе: 
       Назив и место високе школе:__________________________ 
       Д. Постигао успех на студентским такмичењима у знању: 
Р.бр. Такмичење Предмет Место 
1.    
2.    

        Е. Остале  
              активности:_____________________________________ 
 

5.2 Професионални статус (ако је применљиво) 
Специјалиста поседује правно заштићену професионалну 
титулу „специјалиста струковних студија“ у свим 
стручним дисциплинама, које му омогућавају обављање 
професија у оним пољима струке за које је квалификација 
дата 
 

 6.2 Извори додатних информација 
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4.3 Детаљи програма (нпр. Модули и јединице...) и постигнуте оцене – Изборно подручје – Струковна медицинска сестра 
- специјалиста 

Шифра Предмет 
Укупан фонд часова Испит 

Наставник 
Предавања Вежбе Положио Признато Оцена 

МСС101 Процес старења и услови 
живота старих људи 5 0    Димитријевић Јован 

МСС102 Психогеријатрија и 
сенилна деменција 4 0    Атанасковић Саша 

МСС103 Организација и пружања 
здравствених и 
социјалних услуга старим 
особама 

4 2 

   Урошевић Јадранка 

МСС104 Пословни енглески језик 2 3    Мариновић Нела 
МССИ1 Физиотерапија у 

геријатрији 3 2    Драган Николић 

МССИ2 Балнеологија 3 2    Миленковић Марина 
МСС206 Методе истраживачког 

рада 3 2    Јоксовић Драган 

МСС207 Здравствена нега старих и 
болесних лица са 
основама геријатрије 

4 2 
   Трифуновић Братислав 

МССИ3 Палијативна нега у 
геријатрији 3 2    Љиљана Миловић 

МССИ4 Здравствена нега старих 3 2    Стаменовић Мирјана 
СР Специјалистички рад / /    / 

 
 5. ПОДАЦИ О НАМЕНИ СТЕЧЕНОГ 

ЗНАЊА: 
5.1 Приступ даљим студијама: 

   6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 
6.1 Додатне информације 

 

 
 
 

 

5.2 Професионални статус 6.2 Извори додатних информација 
 www.vmscuprija.edu.zu 
  

 
7. ОВЕРА ДОДАТКА ДИПЛОМИ: 
Додатак дипломи важи само уз оригинал дипломе бр.                           Издате од 
 7.1 Број:  Датум:  7.3 Потпис:  
     1)  2)   
           
             
 7.2 Одговорно лице:    7.3 М.П.  
 1)        
           
 2)      
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Тема дипломског рада  
Наставник (ментор) дипломског рада: 
Датум одбране дипломског рада (дд.мм.гггг): 
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Стандард 5. Курикулум 

Специјалистичке струковне студије програма – Струковна медицинска сестра – 
специјалиста, 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 који дају полазну основу 
будућим студентима овог курикулума (60 ЕСПБ). 

Специјалистички студијски програм је осмишљен тако да пружа одговарајућа 
теоретска и практична знања за геронтологију и бригу о старима на потпуно нов и 
неконвекционалан начин. Предложени програм нуди стицање звања специјалисте за 
подручје Струковна медицинска сестра – специјалиста, уз могућност даљег условног 
наставка или усавршавања на Универзитетским дипломским студијима истог или сличног 
профила. 

Укратко: основни циљ специјалистичког студијског програма Струковна 
медицинска сестра - специјалиста је преношење и усвајање најновијих научних и 
стручних знања и вештина из области геронтологије и бриге о старима. 

Програм Специјалистичких струковних студија, по садржају и трајању, обиму вежби и 
стручне праксе студената, слични су студијским програмима институција земаља Европске 
Уније: Универза в Љубљани, Висока школа за здравство (Словенија), The College of 
Medicine Plovdiv (Бугарска), Universita Politecnica delle Marche, (Италија), као и 
високошколских институција земаља у нашем окружењу:  Паневропски Универзитет 
АПЕИРОН, Факултет здравствене његе у Бања Луци (Р. Српска); Høgskolen i Sør-
Trøndelag (Visoka skola u Sør-Trøndelagu) 

Avdeling for helse- og sosialfag (Odeljenje za obrazovanje zdravstvenih i socijalnih 
rdnika) (Норвешка). 
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Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  
првог нивоа студија ………………………………………………………………. 
(ако студијски програм има изборна подручја-модуле, тада за свако изборно подручје модул дати комплетан план студија за 
све године студија, и обавезно Блок табелу 5. која приказује везу између изборних подручја-модула) 

  Ш  Назив предмета  С  Тип 
Статус 
предме
та 

Часови активне 
наставе 

Остали 
часови 

ЕСПБ 
П В ДОН 

Самостални 
рад 

студената 
I СЕМЕСТАР 

 
1.   МСС10

1 
Процес старења и услови 
живота старих људи 

I С О 5 0 0           7 6 

2.   МСС10
2 

Психогеријатрија и 
сенилна деменција 

I С О 4 0 0 6 6 

3.   МСС10
3 

Организација и пружање 
здравствених и 
социјалних услуга старим 
особама 

I СА О 4 2 0 8 6 

4.   МСС10
4 

Пословни енглески језик I АО О 2 3 0 6 6 

Изборни предмети          
5.   МССИ1 Физиотерапија у 

геријатрији 
I СА ИБ 3 2 0 6 6 

6.   МССИ2 Балнеологија I СА ИБ 3 2 0 6 6 
  Укупно часова активне наставе у 

семестру =375 
30 

 

  Ш  Назив предмета  С  Тип 
Статус 
предме
та 

Часови активне 
наставе 

Остали 
часови 

ЕСПБ 
П В ДОН 

Самостални 
рад 

студената 
II СЕМЕСТАР 

 
1. МСС20

6 
Методе  истраживачког 
рада 

II С О 3 2 0 6 6 

2.   МСС20
7 

Здравствена  нега старих и 
болесних лица са основама 
геријатрије 

II СА О 4 2 0 8 6 

3.   МСС20
9 

Специјалистички рад II    СА О   9 17 12 

Изборни предмети          
4.   МССИ

3 
Палијативна  нега старих  II СА ИБ 3 2 0 6 6 

5.   МССИ
4 

Здравствена нега  старих II СА ИБ 3 2 0 6 6 

  Укупно часова активне наставе у 
семестру =465 

30 
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