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

 
Студијски програм трогодишњих струковних студија за струковног фармацеутског 

техничара траје шест семестара и носи 180 ЕСПБ. По завршетку студијског програма и 
положених свих испита, полаже се завршни испит. Завршни испит се састоји од израде 
завршног рада и усмене одбране, што се вреднује одређеним бројем ЕСПБ, после чега се 
стиче звање Струковни фармацеутски техничар. 

Студијски програм садржи: академско-општеобразовне, стручне и стручно-
апликативне предмете. Сваки предмет има одређен број бодова, што у укупном збиру за 
једну годину износи 60 ЕСПБ. Збир од 60 ЕСПБ одговара просечном ангажовању 
студента у обиму минимум од 40 часовне недеље у току једне школске године. 

Садржај и распоред свих предмета омогућава студенту да сагледа и уочи важност 
предмета и да повеже теорију са праксом.  

Метод извођења наставе подразумева да се настава изводи у облику предавања, 
практичног рада, кабинетских вежби, консултација, колоквијума и семинарских радова. 
Студент је максимално ангажован у процесу извођења теоријске и практичне наставе и 
обавезан је да их похађа. Такође, студент израђује семинарске радове и припрема се за 
консултације, колоквијуме и испите. Студент има обавезу и да обавља стручну праксу у 
одговарајућим установама, што има одређену бодовну вредност у складу са Европским 
системом преноса бодова (ЕСПБ). 

Теоријска настава и кабинетске вежбе се изводе у слушаоницама Школе, а практична 
настава се одвија у лабораторијама Школе, козметичком салону и у апотеци. 

Студент може добровољно да се укључи у пројекте на нивоу Школе, који могу да 
имају шири значај, што се вреднује кроз укупно ангажовање студента током студија. 

Студије овог студијског програма организоване су поштујући: Закон о високом 
образовању Републике Србије, принципе садржане у Болоњској  декларацији и сличне 
програме у окружењу. 

Студент може да пређе на овај студијски програм са других студијских програма у 
оквиру Школе, или са сродних студија сагледавајући могућност признавања или 
полагања  диференцијалних испита.  

Након завршетка основних струковних студија из фармације, предвиђају се и 
специјалистичке струковне студије у трајању од једне године (два семестра) који се 
вреднују са 60 ЕСПБ. 

 
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.  

 
Сврха струковног студијског програма из фармације је образовање стручног 

кадра за стицање звања Струковни фармацеутски техничар, на нивоу струковних 
студија. Студијски програм обезбеђује стицање стручног знања и одређених 
компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете,  привреде и маркетинга.  

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. Такође, студент се оспособљава за сложене 
задатке и исказивање креативности,  како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са 
другим здравственим радницима приликом пружања здравствених услуга. 

Савладавајући теоријску и практичну наставу, студент се оспособљава за спој научне 
доктрине и непосредног рада са људима у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци, 
биохемијској, контролно-аналитичкој, галенској и развојној лабораторији, консултанској 
фармацији (геријатријски центри), фармацеутској здравственој заштити на примарном, 
секундарном и терцијарном нивоу,  клиничкој фармацији (клинички центри), 
специјализованим службама, у рехабилитационим центрима и бањама, у установама 
социјалне заштите, у домовима за незбринута лица и установама за особе са посебним 
потребама, у фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама, велетрговини 
(веледрогерији), маркетингу, примени фармацеутске легислативе. 

Сходно томе, сврха студирања на овом студијском програму је да студент током 
студија  стекне знања и вештине значајне: 

- за формулацију и имплементацију плана фармацеутске здравствене заштите; 
- за имплементацију ефикасне, безбедне и економски оправдане фармакотерапије  

у индивидуалној  терапији и у здравственом систему; 
- за коришћење критичке процене и фармакотерапије засноване на доказима за 

доношење разумних, разложних и сигурних процена у циљу обезбеђивања 
индивидуалне рационалне фармакотерапије; 

- за примену фармакоекономских принципа и фармаковигиланце у циљу 
обезбеђивања ефикасног и рационалног здравственог система; 

- за идентификацију, разрешење или спречавање проблема који потичу од 
лекова; 

- за одговорно давање лекова, медицинских средстава и нелека пацијентима; 
- за препознавање интеракција између више лекова, лекова и хране и лекова и 

биљних компонената; 
- за примену добре апотекарске праксе, добре производне праксе, добре 

складишне праксе, добре дистрибутивне праксе, као и ИСО и ХАЦЦП стандарда; 
- за решавање проблематике из фармацеутске, козметичке и сродних индустрија  
(производња лекова, вакцина, серума, медицинских средстава, дијететских 

суплемената, хомеопатских производа, биљних препарата,  козметичких препарата; рад у 
контролно-аналитичкој и развојној лабораторији; ангажман у оквиру научно-
истраживачко-развојног тима); 

- за рад и пружање услуга у апотеци, болничкој и ветеринарској апотеци; 
- за одређене активности у биохемијској лабораторији; 
- за израду галенских и магистралних  препарата у галенској лабораторији 

апотеке; 
- за рад у магацину велетрговине или магацину индустријског произвођача; 
- за рад у маркетиншком тиму; 
- за рад у образовном систему у средњим  и високим струковним школама; 



- за примену важећих стандарда и прописа у професионалној пракси. 
          
Резимирајући горе наведено, сврха студијског програма је: 
- стандардизовање, као и вредновање знања и вештина; 
- подизање нивоа стручних компетенција; 
- припрема  и оспособљавање за самовредновање и континуирано образовање; 
- увођење система квалитета у образовање; 
- усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене 

заштите.  
 

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.  

 
Студијски програм стуковних студија из области фармације својим садржајем 

омогућава студентима довољно стручног знања и стицање одговарајућих вештина за 
професионално деловање у оквиру фармацеутског сектора, а тиме и стицање звања 
Стуковни фармацеутски техничар. 

Циљеви који су дефинисани на студијском програму за стуковног фармацеутског 
техничара, односе се на стицање знања и компетенција за професионални рад. Ти циљеви 
су: 
 

1. Стицање теоријског и практичног знања за вршење професионалне праксе 
струковног фармацеутског техничара као самосталног профеционалца или 
као равноправног члана тима са другим особама;   

2. Оспособљавање студената да препознају обим професионалне аутономије, али 
и одговорности у реализацији фармацеутских задатака, како би се 
професионално ангажовали у свим сегментима фармацеутског деловања уз 
поштовање холистичког приступа у односу на кориснике; 

3. Да пружи студентима одговарајуће знање, затим могућност разумевања 
различитих ситуација које се дешавају у превентиви и куративи, као и 
формирање исправних ставова у односу на здраву или оболелу особу; 

4. 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;  

5. Да по завршетку ових студија, студенти буду оспособљени за одговорно и 
самостално давање лекова и нелека пацијенту; 

6. Да захваљујући стеченом знању, могу да учествују у пружању рационалне 
фармакотерапије и оптимизацији употребе лека и нелека; 

7. Да буду оспособљени да прате интеракције између лекова, лекова и хране и 
лекова и биљних препарата, као и нежељена дејства лекова и да иста пријаве 
Министарству здравља; 

8. Да захваљујући савременом приступу како теорији, тако и пракси, студенти се 
усмеравају ка усвајању техника и вештина савремене фармацеутске, 
козметичке, хемијске и прехрамбене индустрије, као и фармације у ширем 
смислу; 

9. Да се оспособе да примене своју стручност у производњи лекова, медицинских 
средстава, дијететских суплемената, хомеопатских и козметичких производа, 
хербалних и апи препарата, серума, вакцина и дијагностичких средстава, 
галенских и магистралних препарата, у складу са принципима добрих пракси 
у пословању;  

10. Да се оспособе за употребу модерне технологије, процедура и техника и 
преношење знања млађима из области добрих  пракси,  ИСО и ХАЦЦП 
стандарда, као и за руковођење магацинима и вођење одговарајуће 
документације у производним организацијама; 

11. Да савладају квалитативне и квантитативне методе за контролисање улазних 
сировина и амбалаже, ин-процесне контроле и контроле финалног производа; 

12. Да се на бази стеченог знања и вештина ангажују у биохемијским 
лабораторијама, затим у лабораторијама контроле квалитета и развојним 
лабораторијама на пословима извођења и репродукције аналитичких, 
микробиолошких и технолошких поступака;  

13. Да могу бити значајни чланови научно-истраживачко-развојног тима; 



14. Да своју компетентност и креативност студенти стичу и у области стручних 
упутстава за употребу лекова и нелека као и  поступцима  њиховог издавања;  

15. Да су способни за: организацију снабдевања лековима, нелеком; израду и 
ревидирање информационих база о лековима;  електронско вођење картона 
пацијената; набавку реагенаса, лабораторијске опреме и прибора; биохемијске 
анализе пацијентима (мерење крвног притиска, нивоа шећера...);  

16. Да раде у образовном систему, али и да кроз саветовалишта и консултације 
врше едукацију пацијената;  

17. Да стекну знања из области фармацеутске легислативе.         
     
     Наведени циљеви студијског програма фармације пружају могућност струковном 

фармацеутском техничару 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) 

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.  

 
Завршавањем студијског програма струковних студија, студент стиче базична знања 

из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из академско-
општеобразовних, стручних, стручно-апликативних и изборних предмета. Студент стиче 
одређене компетенције у својој професији где су посебно изражени: креативност у 
решавању проблема, критички начин размишљања, комуникационе способности, 
примена етичких принципа у својој професији. Његове компетенције су: 

АПОТЕКА – спроводи  добру апотекарску праксу, пружа здравствену заштиту, пружа 
услуге пацијентима, израђује галенске и магистралне препарате, организује снабдевање 
апотеке, формира  цене, обрађује рецепте, спроводи маркетиншке активности; 

 
БОЛНИЧКА АПОТЕКА – организује снабдевање апотеке и брине о  складиштењу; 

учествује у рационалној фармакотерапији, прати интеракције, израђује потребне 
препарате, анализира рад апотеке; 

 
ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА – пружа здравствену заштиту животињама; 
 
БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА – врши једноставније биохемијске анализе,  

издаје резултате пацијентима, брине о апаратима, набавља лабораторијско посуђа;   
 
КОНСУЛТАНСКА ФАРМАЦИЈА – набавља препарате, формира, води и ревидира 

електронски картон пацијента,  прикупља и синтетише податке о пацијенту. 
 
КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА –део тима за бригу о пацијенту;  
 
ФАРМАЦЕУТСКА И  КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА – учествује у  производњи 

препарата, ради у контролној или развојној лабораторији, едукује млађе, спроводи добре 
праксе, ИСО и ХАЦЦП, води магацине; 

 
ВЕЛЕТРГОВИНА – брине о складиштењу и издавању производа у магацину; 
 
НАУЧНИ-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД – део тима, координира за набавку литературе. 

     
Евиденција :  
Прилог 4.1. - Додатак дипломе  
Прилог 4.2. – Програм приправничког стажа 
 



 

Стандард 5: Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и 
њихов опис.  

Студијски програм Стуковни фармацеутски техничар припада струковним студијама и студије 
трају три године, односно шест семестара са укупно 32 предмета, од чега су 24  обавезна. 

Структуру обавезних предмета чине: 5 академско-општеобразовних предмета са укупно 27 
ЕСПБ, 12 стручних предмета са укупно 72 ЕСПБ, 15 стручно-апликативних са 81 ЕСПБ. 
Изборни предмети су из групе стручно-апликативних, од 8 изборних предмета бирају се 4 и 
имају 36 ЕСПБ.   

Академско-општеобразовни предмети су заступљени са циљем да се студент упозна са 
садржајима везаним за струку којом ће се професионално бавити. Распоређени су по годинама 
студија. Тако, студент стиче одређена знања, сажима теоретски део и имплементира своје знање 
у свакодневној пракси.  

Стручни предмети су распоређени по годинама студија и обезбеђују студенту базична знања 
из области фармације. Стручни предмети се надовезују на академско-општеобразовне предмете 
и интегришу општа знања са специфичностима појединих предмета из ове области. Да би 
студент овладао вештинама у пракси неопходна су знања из ове групе предмета.  

Стручно-апликативни предмети обезбеђују студенту да прошири своја знања и  повеже 
теорију и праксу и опредељује студента за његове компетенције у професији. То подразумева да 
се студент оспособљава да пружа, прати, евалуира и предлаже модификацију терапије у циљу 
рационалне фармакотерапије. Ови предмети су у другој и трећој години студија и имају за циљ 
да се научени садржаји имплементирају у праксу кроз моделе практичне наставе. 

Изборних предмета има четири од понуђених осам и обезбеђују 36 ЕСПБ. Конципирани су да 
студент може да бира четири области, а свака област садржи по два предмета, од којих студент 
бира један предмет. Изборни предмети опредељују студента да проширује своја знања из 
одређених области које су му понуђене. Изборни предмети из стурчно-апликативних предмета 
обезбеђују знање и компетенције у професионалној пракси струковног фармацеутског 
техничара. 

Завршни рад се ради из стручно-апликативних предмета, уважавајући жељу студента. Тему 
завршног рада студент договара са ментором, који му даје упут за обављање праксе у 
здравственој установи у којој прикупља податке за експериментални део Завршног рада, после 
чега приступа изради рада. 

Студент је ангажован минимум 40 часова недељно за теоријску и практичну наставу.  
Изучавањем овог програма, свршени студент, Струковни фармацеутски техничар је 

компетентан и оспособљен да ради у области фармације.  
 

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  
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма 
Табела 5.3  Листа изборних предмета на студијском програму  
Табела 5.4. Листа академско-општеобразовних предмета на студијском програму 
Табела 5.5. Листа стручних предмета на студијском програму 
Табела 5.4. Листа стручно-апликативних предмета на студијском програму 

 
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 Ста
тус 
пре
дме
та 

Часови активне 
наставе 

Остали 
часови 

ЕСПБ 

П В ДОН РСР 

ПРВА ГОДИНА 
1. СФТ1101 Увод у фармацију 1 АО О 2 0   5 
2. СФТ1102 Неорганска хемија 1 С О 3 2   6 
3. СФТ1103 Социјална медицина 1 АО О 3 1   6 
4. СФТ1104 Анатомија 1 С О 3 2   8 
5. СФТ1105 Фармацеутска ботаника 1 С О 2 2   5 
6. СФТ1206 Медицинска етика 2 АО О 2 0   5 
7. СФТ1207 Аналитичка хемија 2 С О 3 4   8 
8. СФТ1208 Физиологија 2 С О 2 0   5 
9. СФТ1209 Органска хемија 2 С О 3 3   7 
10 СФТ1210 Енглески језик 2 АО О 3 0   5 

Укупно часова активне наставе на Iгодини студија 600 60 
ДРУГА ГОДИНА 

1. СФТ2311 Фармакологија са фармакокинетиком 3 С О 3 1   6 
2. СФТ2312 Фармацеутска хемија 3 С О 2 2   6 
3. СФТ2313 Фармацеутска микробиологије са 

имунологијом 
3 С О 3 0   5 

4. СФТ2314 Информатика и статистика 3 АО О 2 2   6 
5. СФТ2315 Фармакогнозија 3 СА О 3 2   4 
6. СФТ2316 Фармацеутска технологија са 

биофармацијом 
4 СА О 3 2   4 

7. СФТ2417 Фармацеутска здравствена заштита I 4 СA О 3 1   4 
8. СФТ2418 Клиничка фармација I 4 С О 2 1   5 
9. СФТ2419 Токсиколошка хемија са екологијом 4 С О 3 1   6 

10 СФТСП1 Стручна пракса  СА О    500 5 
Предмети изборног блока:  у IV семестру од 2 бира 1 

11 СФТ2420 Хомеопатија 4 СА И 2 2   9 
12 СФТ2421 Менаџмент у здравству и фармацији 4 СА И 2 2   9 

Укупно часова активне наставе на години студија  600 60 
ТРЕЋА ГОДИНА 

1. СФТ3522 Индустријска фармација са 
козметологијом 

5 СА О 3 3   4 

2. СФТ3523 Клиничка биохемија 5 С О 3 1   5 
3. СФТ3524 Хемија намирница са дијетотерапијом 5 СА О 2 2   4 
4. СФТ3525 Фармацеутска здравствена заштита  II 5 СА О 3 3   4 
5. СФТ3626 Клиничка фармација II 6 СA О 3 3   4 
6. СФТСП2 Стручна пракса 6 СА О    700 7 
7. СФТЗР Завршни рад 6 СА О    125 5 
Предмети изборног блока:  у V семестру од 2 бира 1; :  у VI семестру од 4 бира 2 
1. СФТ3527 Фармацеутска пракса  5 СА И 2 2   9 
2. СФТ3528 ОТЦ лекови 5 СА И 2 2   9 
3. СФТ3629 Имуинобиолошки производи 6 СА И 2 3   9 
4. СФТ3630 Медицински пaковни материјал 6 СА И 2 3   9 
5. СФТ3631 Дерматокозметички препарати 6 СА И 2 3   9 
6. СФТ3632 Биљни екстракти у козметичкој 

индустрији 
6 СА И 2 3   9 

Укупно часова активне наставе на години студија 600 60 
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија 1800  

Укупно ЕСПБ бодова 180 
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