
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 
  



 

 

1. Физика    

2. Анатомија    

3. Физиологија    

4. Кинезиологија I    

5. Медицинска етика    

6. Патологија са патофизиологијом    

7. Кинезиологија II    

8. Здравствена нега    

9. Ургентна стања    

10. Фармакологија    

11. Социјална медицина    

12. Медицинска психологија    

13. Интерна медицина    

14. Хирургија са ортопедијом    

15. Општа кинезитерапија    

16. Педагогија    

17. Неурологија    

18. Општа физикална терапија    

19. Соматопедија    

20. Здравствено васпитање    

21. Здравствени менаџмент    

22. Основи радиологије    

23. Психомоторни развој детета    

24. Информатика у здравству    

25. Енглески језик    

26. Медицинска рехабилитација 1    

27. Клиничка кинезитерапија    

28. Медицинска рехабилитација 2    

29. Клиничка физикална терапија    

30. Геријатриска рехабилитација    

31. Дечја рехабилитација    

32. Протетика и ортотика    

33. Рехабилитација у спорту     



Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Физика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Горан Јововић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 

 да студентима пружи основна знања из физике, специјално из области примене једносмерних и 
пулсирајућих струја. Да студентима омогући сазнање о начину физичког покрета појединих 
делова људског тела. 
Исход предмета  

применом разних поступака у лечењу студент ће бити у стању, да знајући основна физичка знања 
о функционисању људског тела, може лакше и боље да изврши задате интервенције.    
Садржај предмета 

Теоријска настава 

елементи локомоторног система човека, полуге, биомеханички аспекти остеогенезе и механички 
модел адаптације форме кости, међумолекулске силе, еластичност при истезању и савијању, 
енергетика коштане фрактуре, импулсна сила, карактеристике ултра звука, извори ултра звука, 
електрофизиологија, примери моделовања у електрофизиологији, пролаз наизменичне струје кроз 
организам, физички основи дијатермије, ласер, ласер у медицини,. 
Практична настава: 
Литература  

1. Васиљевић Р., Биомеханика: динамичка морфологија, положај тела у простору, услови 
равнотеже, Нови Сад, 2001. 

2. Практикум из биофизике у медицини, група аутора, Наука, 1999. 
3. Ј. Симоновић, Ј. Вуковић Д. Ристановић, Р. Радовановић, Д.Попов, Биофизика у медицини, 

Медицинска књига, 1997. 
4. Д. Раковић, Основи биофизике (Гроскњига, Београд, 1995. 
5. Уџбеник физике за гимназију 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:30 Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава - усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Анатомија 
Наставник : Проф.др Јован  Димитријевић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета 

 Студент стице знања и усваја вестине о опстим појмовима и дефинисању анатомије, историјском 
развоју и теорији анатомије. упознавање са градјом и структуром људског тела. 
Исход предмета  

Студенти це бити у стању да науце градју људског тела и да је примене у свакодневној пракси коју 
обављају. унапредице организацију своје слузбе,а кроз истразивање, побољсаце  квалитет 
прузених услуга у оквиру своје делатности. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање анатомије, увод у анатомију, орјентационе равни.остеологија, подела костију по типу. 
кости главе.кости трупа. кости екстремитета.миологиа. мисици главе и врата. мисици трупа. 
мисици горњих и доњих екстремитета.артхрологиа,зглобови главе и врата,кицменог стуба. 
зглобови горњих и доњих екстремитета.кардио-васкуларни ситем.респираторни систем систем 
органа за варење. уро-генитални тракт.нервни систем, подела на периферни и централни. делови 
периферног и централног нервног система.васкуларизација нервног система.цуло слуха. цуло 
вида. 
Практична настава  

Практично упознавање студената са грађом људског тела по областима. остеологиа, миологиа, 
артхрологиа, унутрашњи органи. 
Литература  
Н.Миловановић, Анатомија човека, ВМС Ћуприја 2005,   
C.  G. Аlehopulos, Љ. Марић, Анатомија Човека-Практикум-, Ћуприја 2005, 
C.  G. Аlehopulos, Љ. Марић Миологија Човека, Ћуприја 2005 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:  45 Вежбе:  45 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20 ..........  

Семинарски радови 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Физиологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Милица Маринковић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета 

 Стицање знања о функционалним процесима у организму, њиховој међузависности и зависности од утицаја 
спољашњих фактора, као и функционисање организма као целине у нормалним условима. 
Исход предмета  

Стечена знања из физиологије омогућавају студенту да прати и разуме остале медицинске предмете, које 
проучава у току студија. Ово се нарочито односи на клиничке предмете, који се баве поремећајима 
физиолошких процеса и њиховим лечењем. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у физиологију. Функционална организација људског организма и појам унутрашње средине. Органи и 
органски системи. Телесне течности, њихове физичке и хемијске карактеристике. Организација и функција 
ћелије као основне функционалне јединице живог организма. Ћелијске органеле и ћелијска мембрана, 
ћелијско дисање. Транспорт супстанци кроз ћелијску мембрану. Мембрански потенцијали. Физологија крви; 
ћелијски елементи и плазма, хемостаза. Лимфа и лимфоток. Функционалне карактеристике мишићног ткива. 
Функција кардиоваскуларног система; срце, специфичности грађе, функција и регулација функције. Крвни 
судови; грађа, кретање крви, функција капиларног корита. Крвни притисак и његова регулација. 
Физиологија респираторног система; респираторна функција, регулација ацидобазне равнотеже, 
метаболичка и одбрамбена функција плућа.Специфичност плућног крвотока. Регулација рада респираторног 
система. Функција бубрега; екскреторна, регулаторна и ендокрина.Карактеристике реналног крвотока. 
Функција дигестивног система; варење и апсорпција хранљивих материја. Улоге јетре и панкреаса. 
Метаболички процеси; анаболизам и катаболизам. Функција система за репродукцију; репродуктивна и 
ендокрина. Функција ендокриног система; хипоталамус-хипофиза, улога тиреоидне и паратиреоидних 
жљезда, надбубрежних жљезда и панкреаса. Хормони других ткива (бубрега, црева). Физиологија нервног 
система; организација нервног система. Карактеристике мождане циркулације, цереброспинални ликвор и 
крвно-мождана баријера. Карактеристике неурона, неуронских мрежа и синапси. Улога рецептора и 
преношење сигнала до центра и ефектора. Сензибилитет и специjaлна чула. Моторне функције; улога 
кичмене мождине и виших центара.Карактеристике рефлекса. Анатомске и функционалне карактеристике 
вегетативног нервног система.  Обрада информација у нервном систему, памћење и људска комуникација. 
Физиологија коже 
Практична настава  

Семинарски радови и консултације са посебним освртом на повезаност функција органа и органских 
система, посебно сагледавање функција локомоторног система и кардиоваскуларног и нервног система. 
Литература  

1. Т. М. Јовановић. Медицинска физиологија. Дефектолошки факултет, 2004; Београд 
2. A. C. Guyton & J. E. Hall. Medical physiology, tenth edition. W. B. Saunder company 2000; Filadelphia, 

Pensilvania, USA. Превод: Савремена администрација 2003; Београд 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:45 Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20 ..........  

Семинарски радови 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Кинезиологија 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф.др сци. Славиша Јанковић, др Зорица Стојановић 

Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положени предмети Анатомија и Физиологија 
Циљ предмета 

Студент треба да стекне знања о кинезиологији, о човековом телу, о покретима и силама које делују на 
човека, о контроли и величини покрета и његовој снази и о могућности покрета у терапији. Кроз практичан 
рад студент се обучава да правилно користи инструменте за мерење и да научи како да их користи и измери 
одређене делове човековог тела и покрете које човек изводи и да касније та знања примењује у својој пракси 
и раду са здравим људима, а исто тако и са болесницима.   
Исход предмета  

Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем 
току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у кинезиологију, кинезиолошке карактеристике костију и зглобова, основни појмови из механике, 
тежиште, равнотежа и положаји зглобова, покрети, врсте покрета и принципи покрета, кинезиолошке 
карактеристике мишића,мишићна контракција и енергетика контракције, мишићни тонус, врсте мишићних 
контракција и полуге, мишићна сила и сила гравитације, функционална подела мишића и кинетички ланци, 
улога нервног система у покрету,рефлекси и рефексна активност у покрету,нивои интеграције 

рефлекса,разлика између нормале и патолошке рефлексне активности, улога кичмене мождине у 

покрету,улога малог мозга и базалних ганглија у покрету,улога ретикуларне формције у покрету, 

улога коре великог мозга у покрету,улога нервних путева у покрету,могућност неурорестаурације, 
психофизичке особине и њихов развој у деце, рад мишића и дејство на човека, замор и тренинг. 
Практична настава  

Процена функција и мерења у кинезиологији, мерење дужине појединих делова човековог тела, мерење 
обима појединих делова човековог тела, покрети и врсте покрета у зглобовима, мерење обима покрета у 
зглобовима, 
мерења обима покрета главе и врата, мерења обима покрета трупа, мерење обима покрета у раменом зглобу , 
мерење обима покрета у лакатном зглобу, мерење обима покрета у ручном зглобу и прстима шаке, мерење 
обима покрета у зглобу кука, мерење обима покрета у коленом зглобу, мерење обима покрета у скочном 
зглобу и стопалу, одређивање тежишта и равнотеже тела, кинетички ланци и практична примена. 
Литература  

Николић, Д.: Кинезиологија, ВМШ, Ћуприја, 2003. 
Николић, С. и сар.: Практикум из кинезиологије, ВМШ, Београд, 2001. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:45 Вежбе:60 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и Семинарски радови 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Медицинска етика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Светлана Миљковић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 

 Циљ и задатак овог предмета је да усмеери  студенте да раде на психолоско моралном 
самоизградјивању, да раде на “корекцији сопствене несаврсеости”,да зна како се у појединцу 
формирају позитивне морално психолоске особине, односно врлине. Задатак наставе је да се науце 
разне заклетве и кодекси медицинске етике као писана упутства за морално понасање у пракси 

Исход предмета  

Обрада етицких проблема у здравственој установи и кривицна одговорност здравствених радника 
има за циљ да науци здравственог радника да буде носилац здраве унутрасње моралне климе у 
здравственој организацији. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам морала и етике, Моралност као психицка функција човека, Психологија морала, Суперего- 
унутрашњи контролор и казнилац, Историјат етичког учења, Карактеристике магијске медицине, 
научна медицина, Заклетва Флоренс Најтингел, Етички став здравственог радника према 
болеснику, Принципи комуникације здравствени радник болесник, Етички став здравственог 
радника према болеснику у психијатрији, Етички став здраственог радника  према тешко оболелом 
и умирућем болеснику, Етицки став према болесници у гинекологији, Етицки став здравственог 
радника према болесном детету, Етички став према хендикепираном болеснику, Етички проблеми 
везани за рад у хирургији, Етички проблеми, Еутаназија Медицинска тајна, Експеримент у 
медицинске сврхе, Етички проблеми трансплантације органа, Однос здравственог радника према 
породици болесника, Етички проблем везан за зсравствено просвећивање, Етички аспекти и норме 
понашања у здравственој установи, Деонтологија и њени аспекти рада, Грешке у медицини и 
кривична одговорност здравствених радника. 
Литература  

Медицинска етика Проф. Др Јован Марић 
Штампана предавања  предаваца Др Светлане Миљковић 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања:30 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава - усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

Семинарски радови 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Патологија са патофизиологијом 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Јован Димитријевић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 

 Циљ наставе из предмета Патологија са патофизиологијом је да упозна студенте са морфолошким, 
патолошким променама ћелија, ткива, органа и система, и корелацијом ових промена са 
патофизиолошким процесима појединих болести, стања која ће бити подручје рада будућег 
физиотерапеута.  
Исход предмета  

је савладавање морфолошким и патолошким променама ћелија ткива, органа и система и 
могућност корелације са болестима. Такође савладавање патофизиолошких стања у 
обољењима.Оспособљавају се и за педагошки рад.  
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет, поремећаји циркулације и лимфе,атрофија, значај и последице, хипертрофија 
и хиперплазија. Метаплазија, дистрофија (дегенерације), таложење соли и стварање 
конкремената , запаљења, општа патологија тумора, обољења срца и крвних судова, патологија 
женских полних органа, патологија мушких полних органа, патологија дигестивног тракта,  
патологија панкреаса, жучне кесе и јетре, патологија централног нервног система и 
периферног нервног система, патологија локомоторног апарата, патологија коже и мишића. 

Литература  

Вујадин Татић. Патологија за студенте више медицинске школе. Еlit -  Medica, Београд 1999. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит / 

практична настава - усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

Семинарски радови 10   

  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Кинезиологија 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Наташа  Савић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положен испит из предмета Кинезиологија 1 
Циљ предмета 

 Студент треба да стекне знања и вештине из кинезиологије и анализе човековог тела, да упозна 
ставове и положаје тела, да упозна и разуме ход човека у нормалним условима и при оптерећењу, 
да се упозна са могућностима подизања и пењања на справама, са подизањем терета и са бацањима 
предмета у простору.  
У практичном раду студент мора да научи мерења снаге скелетних мишића и мишића лица, а 
посебно мора да научи мануелно мишићно тестирање (ММТ), а поред тога треба да се упозна и са 
функционалним испитивањима функција виталних органа. 
Исход предмета  

Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може 
применити у даљем току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Функционална тестирања у кинезиологији, кинезиолошка испитивања снаге човекових мишића, 
анализа покрета главе и кичменог стуба, анализа покрета грудног коша, анализа покрета раменог 
појаса, анализа покрета надлактице, анализа покрета у лакатном зглобу, анализа покрета у ручном 
зглобу, анализа покрета шаке, анализа покрета карлице и надколенице, анализа покрета у коленом 
зглобу, анализа покрета у скочном зглобу и стопалу, анализа ставова и положаја тела, анализа 
кретања тела и анализа хода, анализа подизања тела, подизања терета и бацања предмета 
Практична настава  

Функционална испитивања у кинезиологији, испитивање снаге мишића и тестови за оцену снаге, 
мануелно мишићно тестирање, испитивање снаге мишића главе и врата, испитивање снаге мишића 
трупа, испитивање снаге мишића лица, испитивање снаге мишића раменог појаса и надлакта, 
испитивање снаге мишића подлактице, испитивање снаге мишића ручног зглоба и шаке, 
испитивање снаге мишића карлице и надколенице, испитивање снаге мишића подколенице, 
скочног зглоба и стопала, испитивање ставова и положаја тела, испитивања функције хода 
човековог тела, испитивања хода по нагибу, по степеништу и уз помоћ помагала, испитивања 
пењања, скакања, трчања и бацања. 
Литература  

Николић, Д.: Кинезиологија, ВМШ, Ћуприја, 2003. 
Зец, Ж.: Испитивање снаге мишића, ВМШ, Београд, 1980. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: 60 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

Семинарски радови 10   

  



Студијски програм : Струковни физиотерапеут 

Назив предмета: Здравствена нега 
Наставник: Проф. др Сања Трговчевић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен испити из анатомије и физиологије 
Циљ предмета 
 Студент стиче знања и упознаје опште појмове о развоју здравствене неге, задатке и нивое здавствене неге, 
болничку и ванболничку здравствену заштиту и принципе декларације СЗО. Упознаје методе посматрања и 
мерења виталних функција, путеве уноса и давања лекова. Учи дезинфекцију и стерилизацију као мере 
превенције интрахоспиталних инфекција. Студент стиче знања о хитним стањима и мерама указивања прве 
помоћи, о значају заштите свог здравља и примени заштитних положаја у свом раду. Учи извођење 
интервенција у здравственој нези. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да схвати значај здравствене неге и примени стечена знања у својој пракси; да 
посматра болесника и мери виталне функције и да апликује одређену врсту терапије; да спроводи мере 
дезинфекције и стерилизације у свом раду и спречава и сузбија интрахоспиталне инфекције; да пружи прву 
помоћ код хитних стања и заштити себе и корисника у раду. 
Садржај предмета 

Теоријска наставаРазвој здравствене неге; декларација СЗО; етички кодекси здравствених радника;  задаци 
неге и подела неге; комуникација у здравственој нези. Болничка и ванболничка здравствена заштита. 
Савремена болница и њене функције. Општа упутства за ивођење интервенција; посматрање болесника и 
врсте посматрања, праћење виталних функција. Општи појам инфекције; Вограликов ланац; интрахоспиталне 
инфекције, превенција ширења ХИВ-а и хепатитиса „Б“, дезинфекција и врсте дезинфекције, стерилизација и 
врсте стерилизације, чување стерилног материјала. Путеви уношења лекова у организам, терапија кисеоником, 
анафилактичке реакције, лечење и прва помоћ. Припрема болесника за анестезију, постоперативне 
компликације, крварење и методе локалног заустављања крварења. Завој и врсте завоја. Кардиопулмонална и 
церебрална реанимација, вештачко дисање и масажа срца. Декубиталне ране и мере превенције; хигијенски 
третман непокретног болесника, положаји и врсте положаја болесника, заштитни положаји здравстених 
радника. Исхрана и врсте исхране; испирање желуца, катетеризација мокраћне бешике, клизма, нега стоме, 
назална сонда. Емпатски став према болеснику. Отпуст болесника и поступци у збрињавању умрлог, 
документација, и заштитни положаји здравствених радника у раду са болесницима. 
 

Литература  
Љ. Миловић: Здравствена нега, Виша медицинска школа, Ћуприја, 2005. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава - усмени испт 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинарски рад 10   

    

 
  



 
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Ургентна стања 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др.сци.Крста Јовановић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
 Студентима треба да пружи основна теоријска знања и практичну обуку из разних врста ургентних стања у 
медицини и то у хирургији и трауматологији, интерној медицини, неурологији, гинекологији и акушерству, 
психијатрији, педијатрији и другим  гранама медицине. 
Исход предмета  
По завршеној теоријској и практичној настави, захваљујући стеченим знањима и вештинама, студенти ће 
бити оспособљени за  брзо препознавање и дијагнозу ургентних стања и примену научених мера и 
процедура у примарном збрињавању акутно оболелих и повређених 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Ургентна медицина – појам и дефиниција. Ургентни, хитни  болесник – појам,  дефиниција и врсте.Основи 
организације ургентне медицинске помоћи. Траума - алгоритми. Политраума.Траума главе и врата, грудног 
коша, трбуха, коштано-зглобног система. Траума скор.Трауматски шок и надокнада изгубљеног волумена. 
Имобилизација и транспорт. Опекотине-алгоритам..Застој срца и кардиопулмонална реанимација.Основно 
одржавање живота, продужено одржаванње живота и пост-реанимациона нега код одраслих и деце, посебно 
код беба и новорођенчади.Застој срца и КПР у трудноћи и при порођају.КПР у специфичним ситуацијама - 
удар струје, удар грома, утопљење. Страно тело у дисајном путу Акутни коронарни синдром – инфаркт 
миокарда и ангина пекторис.Дисекција аорте. Тешки поремећаји ритма и спровођења импулса кроз срце. 
Хипертензивна криза. Акутна обољења плућа и поступци у лечењу и нези – астма, тромбоемболија плућа, 
плућни едем, пнеумоторакс. Акутна обољења централног нервног система - мождани удар, епизодни губици 
свести-синкопа, конвулзије,епилепсија. Кома, ГКС и поступци код поремећаја свести.Акутна обољења у 
трбуху, крвављења у трбуху. Акутна обољења у гинекологији и акушерству – ванматерична трудноћа, 
крвављења, еклампсија. Акутна психијатријска обољења. 
 

Литература  
Лалевић П. и сар.. Анестезиологија. ЗЗУИНС Београд, 1999. год 

Вучовић Д. и сар..Ургентна медицина. Обележја, Медицински факултет, Београд, 2003. год.                   
Јовановић К.. Застој срца и кардиопулмонална реанимација. ВМШ у Ћуприји , 2007. год.                            
Калезић Н. Анестезија и интензивно лечење хируршких болесника – уџбеник за студенте медицине.    
Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2010.год. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

Семинарски радови 10   

  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Фармакологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Ђорђе Стевановић 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 

 Студент стиче знања о лековима са аспекта: порекла, начина справљања и обликовања и 
исказивања жељених и нежељених дејстава у организму у терапији појединих обољења. 
Исход предмета  

Студенти ће моћи да примењују своја знања у пракси приликом поделе терапије у процесу свога 
рада. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студенти се упознају са предметом кроз три образовне целине. У првом делу (општа 
фармакологија) подразумева дозе и дозирање лекова, затим ресорпцију, расподелу и елиминацију 
лекова из организма. У другом делу упознају се са применом лекова код разних обољења везаним 
за: нервни систем, кардиоваскуларни, респираторни, дигестивни, уринарни, крвни, итд. 
Препознају примену хормона и цитостатика у терапији. У трећем делу упознају се са разним 
облицима тровања (лекови, пестициди, хербициди,итд) 
 

Литература  

С. Јанковић; Фармакологија и токсикологија; Медицински факултет Крагујевац 2003 
В. Варагић; М. Милошевић; Фармакологија; Елит-медина Београд 2001 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Социјална медицина 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Симовић Татјана 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
 Да се студентима дају основна знања из социјалне медицине која се бави проучавањем здравственог стања 
становништва, изучавањем социјалних фактора који делују на здравље и организацијом здравствене 
заштите. 
Исход предмета  
Студент треба да научи превентивне облике здравствене заштите, односно да здравље посматра као 
глобалну појаву – од највеће важности за становништво. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Покрива дефиницију појма социјалне медицине, појма здравља, организацију и рад здравствене службе, 
организацију и рад превентивних установа и социјалне болести. Увод у социјалну медицину, појам и 
функције социјалне медицине. Савремени концепт здравља, здравствена заштита, појам и савремени 
приступ. Заштита здравља појединих групација становништва. Социјално медицинска обољења и стања, 
мерење здравља, индикатори здравствене службе и остали индикатори. Социо-економска неједнакост у 
здрављу и методологија њиховог мерења. Планирање здравствене заштите. Концепт промоције здравља и 
принципи. Здравствени системи и карактеристике здравствених система. Организација здравствене заштите 
и квалитет у здравственој заштити. Социо-медицинска истраживања. Традиционална медицина и савремена 
здравствена заштита. Васпитање за здравље, садржај и методе здравствено васпитног рада. 
 

Литература  
Социјална медицина, А. Лазаревић 
Социјална медицина, П. Мићовић и сарадници, уџбеник Медицинског факултета  
 
 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава - усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Медицинска психологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Жилијета Кривокапић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова за полагање 
Циљ предмета 
 Стицање психолошких знања и знања о психичким појавама које проистичу   из нарушеног физичког 
здравља и телесног интегритета, о психолошким аспектима односа (интеракције и комуникације) 
медицински радник-пацијент; стицање знања о психотерапијском аспекту сопственог позива и о 
психотерапијским техникама које ће им омогућити да помогну пацијенту и да га мотивишу за потребне 
напоре у превазилажењу последица телесног оштећења. Омогућити студентима да на основу стечених знања 
развијају самосвест, слику о себи и значају свог посла као и вештине заштите сопственог психофизичког 
здравља од синдрома изгарања. 
Исход предмета  
Психолошки образован, професионално компетентан физиотерапеут способан за примену психолошких 
знања у превенцији секундарних последица примарних телесних оштећења, способан да пацијента посматра 
као целовиту личност, да разуме утицај психичких фактора на настанак инвалидности и који ће моћи 
квалитетно да приступи пацијенту и да креира свој план рада са пацијентом, да подешава свој приступ 
личности пацијента и његовим психолошким особеностима. 
Садржај предмета  Теоријска настава 
Предмет и задаци медицинске психологије; методе медицинске психологије; Психолошки налаз; Тимски 
приступ и принципи тимског рада. Психолошка служба у здравственим установама. 
Психички живот: Когниција: свест, пажња, опажање, учење, мишљење, интелигенција, праксија; Емоције: 
емоционална реаговања, адаптивно понашање, изражавање и неизражавање емоција; страх и анксиозност; 
емоције и здравље; емоционални поремећаји; психофизиолошка обољења; Мотивација: врсте мотива, воља, 
социјализација мотива, задовољење и осујећење мотива; толеранција на фрустрације; одбрамбени 
механизми; поремећаји мотива; Личност: Способности, темперамент, карактер, предрасуде и ставови, 
вредности, интегритет, идентитет, представа о себи. Развој личности, средина и социјализација; породица 
као фактор социјализације.Психолошки аспекти телесне инвалидности: Психолошки значај телесне 
инвалидности: појмови, класификација, психолошки значај; Инвалидност настала у одраслом добу: 
представа о себи и сопственом телу , инвалидност као кризни догађај, реакције на инвалидност, механизми 
превладавања, адаптивно и маладаптивно понашање, примарна и секундарна оштећења; Психички развој 
телесно инвалидне деце: Фактори и чиниоци развоја телесно инвалидне деце; породица детета са телесном 
инвалидношћу; школовање и професионално оспособљавање телесно инвалидне деце; Развој личности са 
инвалидношћу од рођења; мотивација телесно инвалидне деце.Ппевенција секундарних оштећења: 
хабилитација и рехабилитација, окупационо радна терапија, тактилна стимулација и општа сензорна 
стимулација, улога породице, шире друштвене средине и вршњака; Менталнохигијенски аспект односа 
терапеут-пацијент: успостављање и развој односа, хуман и дехуманизован однос, психотерапијска улога 
физиотерапеута, елементи психолошког саветовања у односу физиотерапеут-пацијен 

Литература  
Миловановић Р. (2005): Медицинска психологија. Виша медицинска школа Ћуприја 

Миловановић Р. ( 2006): Психологија телесно инвалидних лица. Виша медицинска школа Ћуприја 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава - усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   



 
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Интерна медицина 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф.др Драган Јоксовић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Предходно положени испити из анатомије, физиологије 
Циљ предмета:  Циљ наставе из интерне медицине је да студента уведе у тзв. клинички део медицине 
односно да га упозна са болестима које се могу јавити у човековом организму, затим са методама 
испитивања и дијагнмостиком обољења. 
Исход предмета: Студенти ће бити у стању да разумеју филозофију, дефиницију и повезаност интерне 
медицине са другим наукама. Примениће методе и принципе интерне болести, стећи ће одредјено знање, 
властито искуство као и самосталност у примени појединих метода прегледа. Дефинисаће стандарде и 
процену квалитета интерне медицине, превенираће водеће болести и као члан тима унапредиће квалитет 
`ивота болесника у термалној фази болести. Примениће мере у заштити свог здравља, примениће теорије и 
теоријске моделе у превенирању здравственог стања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Теоријска настава треба да делује на разумевање свести код студената за правилан однос са 
болесним људима. Студенти се оспособљавају за комуникацију са болесним особама, препознавање одредјених стања 
чак и без немогућности вербалног саопштавања што захтева посебну обуку ВМС за учешће и рад у тиму за негу, лечење 
и рехабилитацију пацијената. Програмски садржај теоретске наставе: Кардиологија:  Симптоми и знаци у обољењима 
кардиоваскуларног система, Методе прегледа кардиоваскуларних бол., Артеријска хипертензија, Фактори ризика за 
коронарну атеросклерозу, Стабилна ангина пекторис, Акутни коронарни синдром, Болести миокарда, Болести 
перикарда, Реуматска грозница, Валвуларне мане срца, Срчане аритмије, Болести периферних крвних судова, Акутно 
плућно срце, Бактеријски ендокардитис, Срчана инсуфицијенција, Рехабилитација кардиоваск. бол. Пнеумофтизио-

логија: Симптоми и знаци у обољењима пулмолошког бол., Методе прегледа у пулмологији, ХОБП, Астхма, ХРИ, 
Пнеумоније и др. запаљенска обољења плућа, Тумори дисајних путева, Туберкулоза плућа, Гастроентереологија: 

Симптоми изнаци у  гаст. бол., Методе прегледа у гаст., Болести једњака и дијафрагме, Болести `елуца, Болести танког и 
дебелог црева, Болести јетре, Болести `учних путева, Болести панкреаса, Ендокринологија: Симп. и знаци у ендок. бол., 
Методе прегледа у ендок., Дијабетес меллитус, Болести хипоталамуса и хипофизе, Болести штитасте `лезде, Болести 
паратиреоидних `лезди, Болести надбубрежних жлезда, Гојазност, Хематологија: Симп. и знаци у хемат. бол., Методе 
прегледа у хемат., Анемије, Малигне хемопатије, Хеморагијске бол., Реуматологија: Симп. и знаци у реум. бол., 
Методе прегледа у реум., Инфламаторне реум. бол., Метаболичке реум., бол., Дегенеративне реум. бол., Ванзглобне 
реум. бол., Нефрологија: Симп. и знаци у нефролошких бол., Методе прегледа у нефр., АБИ, Инфекције уринарног 
тракта, Гломерулонефритис, Уремија, ХБИ. 
Практична настава:  

Литература  

- Проф. др Стева Илић, Интерна медицина И и ИИ, 1. издање 2004. год. 
- Миролсав С. Ристић, Интерна медицина Стевановићев уџбеник,  
  ИX измењено издање, Београд 1994. год. 
- Србољуб Секулић, Плућне болести, Медицински факултет Београд 2000. год. 
- Проф. др сци. Ратомир Антић, Основи интерне пропедевтике, Београд/Загреб 1983. год. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 45 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
 



 
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Хирургија са ортопедијом 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др сци. Драган Игњатовић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Предходно положени испит из анатомије, физиологије 
Циљ предмета 
Собзиром да је грана Хирургија широка област која садржи доста специјалистичких грана , сматрам да са оваквим 
програмом  , упознавање физиологије И патологијеиз тих најужих грана медицине ,представља ће најчешћу 
патологију у њиховом професионалном раду.  Спознавањем тих процеса И стања у раном постоперативном раду у 
одрејденим Специјалистичким кућама ,  а касније наставком рада у својој матичној кући, много ће брже И 
ефикасније  смањити или потпуно санирати   последица одредјених постоперативних стања И тиме смањити 
проценат инвалидности , а најбоље је  вратити пуну физиологију ошштећене регије без инвалидности .  
Исход предмета  
Узајамна сарадња у раду је преко потребна ,а добро познаваље предходног стања у одредјеној грани хирургије и 
спознавање услова и метода неопходних за ублажавање последица представља најквалитетнији рад  у медицини у 
циљу враћања здравља И очување свих животних функција  и не дозволити  место постојања  инвалидитета. 
Садржај предмета 

Теоријска настава : Профилакса у хирургији, Операциона сала,  Анестезија у хирургији, Преоперативна 
припрема, Постоперативно лечење, Механичке повреде  локомоторног система, Затворене повреде, Отворене 
повреде, Реанимација, Крварење, Термичке повреде, Запаљенски процеси костију и зглобова, Инфекције у 
хирургији, Шок, Болести мишица и тетива, Повреде мишића и тетива, Емболија периверних артерија, Повреде 
вена, Повреде артерија, Болести и повреде крвних судова,  Повреде и болети периферних нерава и plexusa, Plexu 
brachialis, Plexus lumbosakralis, Болети танког црева, Болести Желуца, Болести црвуљка, Болести жућне кесе и 
путева, Херниа, Тумори  -хирургија тумора, Функционално лечење и рехабилитација у хирургији, Биомеханика у 
ортопедији. Болести коштано зглоног система, Уродјено изчашење зглоба кука, Уродјене болести 
стопала.Јувенилне остеохондрозе, Дегенеративне болести зглоба кука , coxartroza, Gonartrosis, Artrosis, 
talokruralis, Subtalarna artroza, Radiocarpalna artroza, Epicondiliti, Декервенова болест, Тендовагинити, Бурсити, 
Повреде поглавине  И лица, Повреде мождане масе, Грудни кош, Плеура, Болести И повреде кичменог стуба, 
Болести И повреде кићмене мождине, Повреде коштано зглобног система. Фрактуре, Комликације прелома, 
Лечење прелома, Повреде горњег еxтремитета, Повреде карлице  И бутне регије, Повреде регије колена, Повреде 
подколенице, Тумори кости и зглобова. 
Практична настава  

Литература  
Хирургија са ортопедијом и трауматологијом - Др сци мед Ненад Домазет, уџбеник за  студенте В.М.школе, 1996 
Београд  
Трауматологија коштано зглобног система, уџбеник са специјалисте ортопедије и трауматологије Мед Факлтета – 
Београд  
Хирургија .група аутора, уџбеник - Медицински факултет Београд 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:45 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
 



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Општа кинезитерапија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др  Драгана М. Кљајић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Претходно положени испити из анатомије, физиологије, кинезиологије I, кинезиологије II 
Циљ предмета 
Студент треба да се упозна са кинезитерапијом и могућностима њене примене код оболелих и повређених особа и да 
се практично обучи у спровођењу кинезитерапијских метода у лечењу болесника. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем току 
рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод у кинезитерапију, биолошка дејства кинезитерапије, методе евалуације у кинезитерапији, 
циљеви и задаци, основни принципи примене кинезитерапије, почетни положаји у кинезитерапији, дозирање у 
кинезитерапији, контрола дозирања, индикације и контраиндикације за кинезитерапију, средства кинезитерапије, 
активни покрети, пасивни покрети, методе кинезитерапије, активна кинезитерапија, пасивна кинезитерапија, радна 
терапија и њен значај у кинезитерапији, Бартел и ФИМ индекс, спорт и игре у кинезитерапији, хидрокинезитерапија, 
терапија ходом, специјална активна кинезитерапија, компензаторни и замењивачки покрети, Кабато терапија и 
Бобатотерапија, метода фацилитације по Војти, друге методе фацилитације (Бруннстром, метода по Јанди, Пето 
терапија и др.), суспензиона и пули терапија, биофидбек у кинезитерапији, мануелна кинезитерапија и манипулације, 
постизометријска релаксација, аутомобилизација, механотерапија, масажа, тонус, обим покрета, снага мишића и 
кинезитерапија, бол и кинезитерапија, координација покрета, релаксација, држање тела и кинезитерапија, 
респираторни систем, срце и периферна циркулација и кинезитерапија.   
Практична настава  

Сала за кинезитерапију и опрема сале, почетни положаји у кинезитерапији, дозирање у кинезитерапији, пасивно-
релаксирајући покрети и други пасивни покрети, активни покрети без допунског отпора и активно-потпомогнути 
покрети, активни покрети помоћу допунског отпора,принципи и технике, технике фацилитације по Кабату, Бобату, 
демонстрација техника, технике фацилитације по Војти, по Јанди, демонстрација техника, процена мишићног тонуса 
и примена кинезитерапије код поремећаја, примена кинезитерапије код ограничења обима покрета у зглобовима, 
процена мишићне снаге код болесника и примена  кинезитерапије, процена координације покрета, вежбе 
координације и поновно учење покрета, процена хода код болесника, учење хода, ход уз помоћ помагала, процена 
држања тела и кинезитерапија код постуралних поремећаја, процена функције дисања и примена вежби дисања код 
болесника, бронхијална дренажа,  процена периферне циркулације и примена кинезитерапије код њених поремећаја. 
Литература  
1. Јовановић Л., Ковачевић Р., Ереш С., Кљајић Д., Основи кинезитерапије, Атоспринт 2013.  
2. Павловић М, Одабрана поглавља из оште/основа кинезитерапије, Висока здравствена школа струковних студија, 

Београд 2009. 
3. Николић Д., Кинезитерапија, Висока медицинска школа струковних студија, Ћуприја 2009. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 60 Вежбе: 60 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 10+10 усмени испт 30 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Информатика у здравству 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драган Антић, дипл. ел. инг. 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета: Савладавање општих и специфичних знања из области здравственe информатике, 
информатичких технологија, Windows-а, Internet-a и његових основних услуга Web и e-mail, 
софтверског пакета Office, телемедицине, здравственог информационог система, светског 
стандарда основне компјутерске писмености ECDL/ICDL.  
Исход предмета : Данас је незамисливо да се не познају информатичке технологије засноване на 
примени рачунара у здравству. Студент се овим програмом оспособљава да користи савремене 
информационе технологије у свакодневној пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Здравствена информатика: развој, могућности, изазови; информације, подаци, знање; електронски 
здравствени картон; персонални рачунари: организација рачунара, процесор и матична плоча, 
меморијски медијуми, остали уређаји, софтверске компоненте; оперативни систем MS Windows: 
организација података, миш и тастатура, графички елементи, Windows Explorer, рад са 
програмима, додатни програми; Internet и сервиси Web и e-mail: Internet, сервиси Interneta, 
адресирање на Internetu, Web и Internet Explorer, e-mail и MS Outlook Express; обрада текста; 
табеларна израчунавања; презентације на рачунару;  телемедицина; здравствени информациони 
систем. 
Практична настава  
Коришћење десктопа и позивање помоћи, покретање апликација, организовање докумената и 
програма, подешавање особина објеката, измена радне површине употребом Control Panel-a, 
штампачи и штампање; обрада текста: намена и концепти, показни пример, радна површина, рад 
са датотекама, елементи документа, поступци и алати; табеларна израчунавања: намена и 
концепти, показни пример, радни простор, подаци и типови, изрази, референцирање ћелија, 
функције, форматизација изгледа, графикони, шаблони; презентације на рачунару: намена и 
концепти, показни пример, шта и како презентовати; претраживачи; електронска пошта; базе 
података и претраживање информација; медицинске информатичке мреже. 
Литература:  
1. Медицинска информатика, електронска скрипта, 2010, друго издање, Д. Антић, 
2. План и програм ECDL/ICDL (The European Computer Driving Licence) www.ecdl.co.yu 
3. European Standards and Guidance on Privacy and Confidentiality in Healthcare, 

http://www.eurosocap.org/eurosocap-standards.aspx 
4. ISO/TR 20514:2005 - Health informatics - Electronic health record - Definition, scope and context 
5. Windows XP Professional, Mark Minasi, 2002 
6. Microsoft Office System, Online Training Solutions, Inc., and Curtis Frye, 2004 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 45 Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Педагогија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана П. Будимир - Нинковић 

Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ:  
Услов: Попуњен педагошки практикум 
Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти овладају основама педагошке науке, педагошким појмовима и 
законитостима, да се оспособе за самостално и критичко коришћење педагошких извора и 
поимање феномена васпитања и образовања, са усмерењем да стечено знање примењују у пракси 

Исход предмета  

Да студенти усвоје елементарна знања о основним педагошким феноменима и да та знања користе 
повезивајући их са животом и радом.   
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Педагогија наука о васпитању (предмет, настанак и развој, повезаност педагогије са другим 
наукама). Систем педагошких дисциплина. Оновни педагошки појмови и категорије. Суштина, 
значај и основне карактеристике васпитања, циљ и задаци савременог васпитања и образовања; 
Васпитање као најшири педагошки појам и процес, као специфична људска делатност. 
Могућности и границе васпитања. Карактеристике и развој васпитања. Васпитање у функцији 
свестраног развијања личности васпитаника; 
Основи методике васпитања и развијања личности, oрганизација система васпитања и образовања; 
Специфичности васпитног рада са васпитаницима предшколског и школског узраста – 
адолесцената.  
Литература  

Јован Ђорђевић, Недељко Трнавац. Педагогија, Научна књига, Београд, 2010. 
Будимир – Нинковић Гордана: Педагошки практикум, Педагошки факултет, Јагодина, 2009.  
Будимир – Нинковић Гордана: Савремена породица и школа, Педагошки факултет, Јагодина, 
2009.  
Греј Џон: Деца су из раја, Есотхериа: Моћ књиге, Београд 2001. 
Педагошки речници, енциклопедије, лексикони 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава  Завршни испит 

колоквијум-и 30 писмени испит 50 

семинар-и 15 усмени испт  

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Неурологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Светлана Миљковић 

Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Положен испит из предмета анатомија и физиологија 
Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да упозна студенте са делокругом рада виших медицинских сестара као и 
осталих здравствених радника у тиму са основним неуролошким болестима. 
Исход предмета  

Да оспособи студенте тимском раду, дијагностици, лечењу, и рехабилитацији неуролошких 
болесника. Да омогући Вишем физиотерапеуту даљу стручну надоградњу ускоспецијалистичких 
предмета из области физиотерапије. Стечено неуролошко знање представља основ за правилну 
примену одговарајућих, најповољнијих физиотераписких процедура. Да оспособи студенте да 
својим знањем могу учествовати у превенцији неуролошких болести.  
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основи анатомије нервног система, мишићни рефлекси, вољна моторика, синдроми оштећења 
режњева великог мозга, сензибилитет, оштећења можданих живаца, симптоми оштећења малог 
мозга и њихова веза, Паркинсонова болест, Хантингтонова болест, електонеуромиографија (ЕМГ), 
поремећаји хода, транзиторна исхемична криза ( ИТА), реверзибилни исхемиски неуролошки 
дефицит (РИНД), апоплексија (исхемични инсулт), интрацелебрална и субарахноидна хеморагија, 
мултиинфрактна дименција, хипертензивна енцефалопатија), оштећење коренова нервних 
сплетова, главобоље и тумори мозга и кичмене мождине, кома и епилепсија, мишићне болести, 
демијелинизационе болести, карниоцеребралне повреде, дечија целебрална парализа, болести 
моторних неурона, оштећење нервног система због недостатка витамина и деменције.  
 
Литература  

Основи неурологије, Проф. др Звонимир Левић 
Неурологија, Проф. др Звонимир Левић, Проф. др Милисав Николић 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:45 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Општа физикална терапија 
Наставник (Име, средње слово, презиме):Др Биљана  Балов, др Зорица  Стојановић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно положени испити из анатомије, физиологије, кинезиологије I, кинезиологије II 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним принципима деловања физикалних агенаса и одређеним техникама 
примене термотерапије,  сонотерапије, фототерапије, магнетотерапије, ласеротерапије и електротерапије уз 
оспособљавање за правилно руковање са свим терапијским процедурама. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем 
току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Уводни део-дефиниција и предмет изучавања физикалне терапије, историјат, подела физикалне терапије, 
апаратурна и безапаратурна физикална терапија, термотерапија-парафинотерапија, пелоидотерапија, 
парафанго, глина и др., топла пара, сауна, хидротерапија, купке, тушеви, криотерапија и криомасажа, 
инхалациона терапија, магнетотерапија, значај примене у терапији болесника, сонотерапија, инфразвук и 
ултразвук, технике примене, ултрасонофореза, фототерапија-сунчев спектар, инфрацрвени и 
ултраљубичасти зраци, хелиотерапија, ласеротерапија, врсте ласера, биолошки ефекти ласеротерапије, 
електротерапија-статички електрицитет, електрични напон, електрична струја, галванизација, стабилна и 
лабилна галванизација, хидрогалванске процедуре, електрофореза лекова, фарадска и неофарадска струја, 
дијадинамичке струје, интерферентне струје, технике примене, експоненцијална струја, електродијагностика 
и  електростимулација, ТЕНС, високофреквентне струје, дарсонвализација, краткоталасна дијатермија. 
Практична настава  

Термотерапија, парафинотерапија, примена парафина и технике примене, криотерапија, примена 
криотерапије и технике, сауна, инхалациона терапија, хидротерапија, хидротерапија у базену, у кадама, 
локалне купке, електротерапија, поделе електротерапије, врсте апарата,  примена галванске струје код 
пацијената, хидрогалванске процедуре, четвороћелијске купке, галванска када, електрофореза лекова, 
примена терапије код болесника, дијадинамичке струје и примена код болесника, апарати и опрема, 
експонецијална струја, извори, електродијагностика и електростимулација, наизменична нискофреквентна 
струја, фарадска струја, технике примене, средње фреквентне струје (интерферентне струје), примена код 
болесника, високофреквентне струје, краткоталасна, микроталасна и ултракраткоталасна дијатермија, 
сонотерапија, директна и индиректна (субаквална) примена  ултразвука, техника ултрафонофорезе, 
фототерапија, ултраљубичасти зраци, инфрацрвени зраци, технике примене, ласеротерапија, уређаји за 
примену ласера, технике примене, магнетотерапија, врсте апарата. 
Литература  

Томић, Б.: Физикална терапија, ВМШ, Београд, 1985. 
Вељковић, М.: Општа физикална терапија, ВМШ, Ћуприја, 2004. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 60 Вежбе: 60 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Соматопедија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр сци. Јадранка Урошевић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Претходно положени испити из анатомије, физиологије, кинезиологије I, кинезиологије II 
Циљ предмета 

 Студент треба да стекне знања  о соматопедији, о хронично болесној особи , телесно инвалидној 
особи као предуслова за укључивање у схему интегралне рехабилитације. 
  Кроз практичан рад  студент се обучава да правилно користи едукативно-клинички приступ за 
стручно извођење кинезио терапеутског задатка , и решавања последица која остављају телесна 
оштећења, на психомоторно функционисање инвалидних  особа и упућивања на њихову потребну 
социјализацију. 
Исход предмета  

Положен испит  од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио у раду са 
хронично болесном и инвалидном особом. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у соматопедију,структуру комплесног рехабилитационог процеса, основни појмови моторне 
и психомоторних способности , принципе васпитнообразовног рада са телесно 
инвалидном,болесном и слабуњавом децом, са  особама са инвалидитетом у интегралној 
рехабилитацији(особе са недовоњном менталном развијеношћу, особе са сензорним оштећењима 
,говорним оштећењима и особе са вишеструком ометеношћу).  
Практична настава  

Стицање потребних  облика  здравствено-васпитних мера особа са инвалидитетом, специјално 
писање, стицање  комуникацијских  вештина код  особа са инвалидитетом, упознавање са 
принципима васпитно-образовног рада  са  инвалидном ,болесном и слабуњавом децом 
Литература  

Урошевић,Ј.: Соматопедија, ВМШ,Ћуприја,2007. ( у припреми) 
Кабеле, Соматопедија,Савез друштва дефектолога , Београд. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм : Струковни физиотерапеут 
Назив предмета: Здравствено васпитање 
Наставник: Проф. др Татјана Симовић  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 

Циљ предмета 

Студент стиче знања и усваја вештине о општим појмовима здравствено васпитног процеса, методике рада у 
здравственом васпитању, здравствено васпитним средствима, социјалној интеракцији за све популационе 
групе, циљаним програмима здравственог васпитања. 
Исход предмета  

Студент ће бити у стању да професионално  доноси одлуке у процесу здравственог васпитања, да 
самостално или кроз тим унапређује и чува здравље појединаца, породице и заједнице, да спроводи опште и 
специфичне програме, да препознаје и одобри најбоље начине рада са људима, да им предлаже алтернативе 
за унапређење КЖ кроз преношење теоријског и практичног знања у односу на доношење и остварење 
циљева. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; здравствено васпиање и здравље: развој, здравље, систем здравствене заштите, здравствено 
васпитање и здравствена нега; здравствено васпитање – научна дисциплина: здравствена култура, промене, 
отпори, емоције, мотивације, потребе, емпатија, ставови, обичаји, навике; народна медицина и здравствено 
васитање; здравствено васпитни појмови: здравствена пропаганда, здравствено просвећивање и образовање, 
здравствено васпитање; циљеви здравственог васпитања, промоција здравља; принципи здрав. васпитања, 
методологија здрав. васпитања: методика здрав. васпитања, анкета и анкетирање, здравствено васпитни 
програм, комуникација, методе, организација часа; здравствено-васпитна средства; заједница и здрав. 
васпитање, социјални утицаји у здравственом васпитању, здрав. васпитање у школи, организација, 
здравствено васпитање за адолесценте, стил живота у здрав. васпитању, примарна здравствена заштита (дом 
здравља), предшколске установе; посебни здравствено васпитни програми: породично здравствено 
васпитање, здравствено васпитање деце, хумани односи међу половима, здрав. васпитање за болести 
зависности, здрав. васпитање у превенцији хроничних болести, здрав. васпитање за старе, малигне болести, 
правилна исхрана и физичка активност.  
  
Литература  

М. Стаменовић, Здравствено васпитање, ВМШ Ћуприја, 2005. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:  30 Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова,израда семинарских радова, учење за колоквијуме и 
завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинарски рад 10   

    

 
 
  



 
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Здравствени менаџмент 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Татјана Симовић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
 Студент стиче знања и усваја вештине о општим појмовима и дефинисању менаџмента, историјском развоју 
и теоријама менаџмента, упознавање са функцијама менаџмента, интеграција функција менаџмента у 
организацији службе своје професије у којој обављају делатност; да упознају и схвате организационе моделе 
службе на макро и микро нивоима, да науче појам контроле, мониторинг, истраживање и обезбеђење 
квалитета. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да дефинишу функције менаџмента и спроводе у свакодневној пракси, да 
интегришу функције менаџмента у организацију службе своје професије у којој обавља делатност; Унапреди 
организацију своје службе, а кроз истраживање побољша квалитет пружених услуга у оквиру своје 
делатности. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Дефинисање менаџмента, историјски развој и теорије менаџмента, функције менаџмента, вођство-
лидерство; Доношење одлука и решавање проблема, врсте одлука и стил одлучивања. Мотивација и теорије 
мотивације, менаџмент конфликта, комуникација у организацији службе. Планирање кадрова, запошљавање 
и селекција, увођење у посао и интеграција новопримљених радника. Едукација кадрова, организација 
службе, подела рада, нивои менаџмента, делегирање, планирање и врсте планирања. Планирање времена и 
менаџмент времена, планирање промена. Спровођење контроле и мониторинг у обезбеђивању квалитета 
пружених услуга. Мерење квалитета, стандарди контроле услуга и истраживање нових услуга. 
 

Литература  
Љ. Миловић: Организација здравствене неге са менаџментом, Научна, 2003., Београд 
Љ. Марић, С. Миљковић: Здравствени менаџмент, Виша медицинска школа, Ћуприја, 2002. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Основи радиологије 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Слободан Секуловић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положени испити из предмета Анатомија и Физиологија 

Циљ предмета 
 Овладати основним информацијама о радиографији уопште, јонизујућем зрачењу, рендгенској цеви као и о 
савременим радиолошким методама прегледа. 
Исход предмета  
Да студенти стекну основна сазнања из радиологије, посебно радиолошке 
дијагностике. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Грађа рендген филма, врсте филмова, осетљивост и фотографска обрада. Мрачна комора и опрема за 
аутоматску обраду. Флуоресцентне фолије, фактори појачања, утицај на контраст и оштрину. квалитет и 
квантитет снопа. Геометрија рендгенске слике. Пројекција положаја, величине, облика и контуре снимљеног 
објекта. Пројекциони ефекти. Врсте радиографија. Природан и вештачки контраст. Дефиниција квалитетне 
радиографије: дензитет, оштрина, контраст. Томографија. Компјутеризована и дигитална радиографија, 
детектори слике, квалитет слике и дигитална обрада. Радиоскопија и дигитална радиоскопија, квалитет 
слике, поређење са радиографијом. Основне карактеристике ултразвучне и колор доплер 
дијагностике.Основне карактеристике интервентне радиологије.Основне карактеристике КТ  и МР 
дијагностике.  
Практична настава  

Интерактивне вежбе са предавањима –”Рендгенска цев”,”Филтрација снопа, примарне и секундарне бране” 
”Основне карактеристике рендгенграфије”, ”Интеракција зрачења и материје” ”Трауматологија скијаша”, ” 
Радиологија костију и зглобова”, Радиологија гастроинтестиналног тракта” 

Литература  
1. Милановић Милан: Рендген апарати и уређаји за дијагностику, ВМШ, Београд 
2003. 
2. Шобић и сарадници:Радиологија, Београд, 2003. 
3. Шкегро Н.: Радиографска техника скелета; Школска Књига, Загреб; 1990. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:30 Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Психомоторни развој детета 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Слађана Арсић 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положени испити из предмета Анатомија, Физиологија, Кинезиологија 1 и 2 

Циљ предмета 
Да студент научи функционалну анатомију моторног система, фазе сазревања мишићног тонуса  
у развоју рефлекса и постуралнир рефлексних реакција, хронолошки низ у развоју базичних и  
диференцијалним моторних образаца по узрастним периодима, принципе психомоторног развоја,  
јединство сензо-моторног, когнитивног и моторног развоја, теорије психомоторног развоја,  
клиничку патологију моторног система и принципе функционалне процене. Студент се учи  
принципима примене рехабилитационих техника и метода у стимулацији развоја у узрасту од 0-6  
година, паралелно учи и принципе сазревања локомоторног апарата.  
Исход предмета  
Да студент  усвоји знање за савладавање вештина у процени и стимулацији, тј. хабилитацији  
психомоторног развоја.  
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Теорије и основни правци психомоторног развоја, хронолошки низ у психомоторном развоју,  
тендентције у развоју, предуслови за развој, сазревање тонуса, рефлексно сазревање, сазревање  
постуралних рефлексних реакција, периодизација психомоторног сазревања, процена  
психомоторног развоја, специфични тестови, стимулација психомоторног развоја, и специјалне  
технике.  
Практична настава 
Процена развоја моторике, процена постуралних рефлексних реакција и праћенње рефлексног сазревања 
детета, детекција у у застоју развоја моторике детета, процена психомоторног статуса новорођенчета, 
одојчета и детета по периодима од годину дана до шест година, обука коришћења тестова у 
процени,процена статичке и динамичке постуре,практична примена стимулативних техника као и техника 
стимулације и мотивације. 
Литература  

1. Иланковић В, Иланковић Н. : Психомоторни развој детета, Београд, 2001. и 2004. 
Шира литература: 

1. В. Иланковић и сар: Сметње у моторном развоју код деце млађег школског узраста (у С. 
Голубовић: Сметње у развоју деце млађег школског узраста) Дефектолошки факултет 
Београд, 2005. 

2. В. Иланковић : Рано откривање, дијагностика и третман поремећаја психомоторног развоја, 
Спец. Болница за развојну неурологију и церебралну парализу, Београд 2002. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе:30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 50 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 10   

 
  



 
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Енглески језик 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Нела Мариновић 

Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета 

  Коришћење стручне литературе на енглеском језику, писање краћих текстова, белешки, 
савладавање основне терминологије сестринства, коришћење речника, интернета и осталих извора 
информација из области неге болесника и физикалне терапије.  Студенти треба да стекну 
продуктивно знање енглеског језика  као и да се оспособе  за самостално изражавање у оквиру 
тематике везане за професионалну сферу. 
Исход предмета  

Студенти ће савладати основну медицинску терминологију на енглеском језику, успешно ће 
користити речнике, интернет и бити у стању да сакупе и дођу до неопходних информација из 
области медицине, сестринства и терапије 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обрада стручних и истраживачких текстова, стручне терминологије, фраза и идиома са посебним 
акцентом на физиотерапију, негу болесника, фармацију, акушерство и козметологију. Вежбање 
језичких вештина у реалним ситуацијама. Индуктивно и дедуктивно савладавање граматичких 
јединица имплементираних у реалне потребе свакодневног живота и професије којом се студенти 
баве.  
Литература  

1. Tony Grice, NURSING 1, Oxford University Press 2010 
2. Nela Marinovic, PRAKTIKUM Engleski u medicini, Viša medicinska škola u Ćupriji, 2006  
3. Раymond Murphy, ENGLISH Grammar inUse Pre-intermediate, Cambridge University 

Press,2010 
4. Sofija Micic, MEDICINSKI REČNIK, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2007 
5. English Advanced Learner's Dictionary, Oxford Press, 2009 

 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 45 Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава - усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Медицинска рехабилитација 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Наташа Савић 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Претходно положени испити из интерне медицине, опште кинезитерапије, Кинезиологија 
1 и 2, Анатомија, Физиологија, Патологија са патофизиологијом и опште физикалне терапије. 
Циљ предмета 
 Упознавање студената са основним принципима медицинске рехабилитације, са посебним потребама које 
постоје код деце и одраслих људи и са могућностима медицинске рехабилитације у њиховом 
оспособљавању.Студенти треба да стекну и знања о специфичностима рехабилитације код срчаних, плућних 
и реуматских болесника.  
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем 
току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Дефиниција, историјат, задаци, циљеви, организација службе медицинске рехабилитације, неспособност за 
рад и самостални живот, особе са посебним потребама и рехабилитација, тестирање активности 
самозбрињавања и дневног живота, комуникације и оцена радне способности, професионална 
рехабилитација, социјална рехабилитација, рехабилитација у заједници и нивои заједнице. 
Општи принципи медицинске рехабилитације код срчаних, плућних и реуматских болесника, 
рехабилитација након инфаркта миокарда, рехабилитација болесника са артеријском хипертензијом, након 
хируршких интервенција на срцу, рехабилитација болесника са обољењима периферних крвних судова, 
рехабилитација код хроничних обструктивних болести плућа, код рестриктивних плућних обољења, након 
хируршких интервенција на плућним органима, рехабилитација болесника који болују од реуматоидног 
артритиса, анкилозирајућег спондилитиса,  псоријатичног артритиса, Рајтеровог синдрома, гихта, 
рехабилитација код дегенеративних обољења, болних синдрома, остеопорозе. 

Практична настава  

Тим за медицинску рехабилитацију, израда плана рехабилитације, болесници са посебним потребама, оцена 
радне способности, професионална рехабилитација, рехабилитација у заједници и на посебним 
нивоима.Примена рехабилитације код болесника након инфаркта миокарда, код артеријске хипертензије, 
после операција на срцу, инхалациона терапија код респираторних обољења, бронхијална дренажа, 
оксигенотерапија, рехабилитационе метода код хроничних обструктивних болести плућа, код 
рестриктивних плућних обољења и после операције на плућима, рехабилитационе методе код болесника 
који болују од реуматоидног артритиса, анкилозантног  спондилитиса, псоријатичног артритиса, гихта, 
Рајтеровог синдрома,  код болесника који болују од дегенеративних реуматских обољења, болних синдрома 
и остеопорозе. 
Литература  

Анђелић, П.: Рехабилитација срчаних болесника, Научна књига, Београд, 1992. 
Јевтић, М.: Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, Крагујевац, 1999. 
Цонић, Ж.: Основи физикалне медицине и рехабилитације, Научна књига. Београд, 1991. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:45 Вежбе: 60 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Клиничка кинезитерапија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Марина Миленковић 

Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Претходно положени испити из интерне медицине, хирургије са ортопедијом, опште 
кинезитерапије, неурологије и опште физикалне терапије. 
Циљ предмета 

Студент треба да се упозна са могућностима примене кинезитерапије код различитих обољења и 
повреда човековог организма и да научи како да практично примењује кинезитерапијска средства 
код тих обољења и повреда. 
Исход предмета  

Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може 
применити у даљем току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Кинезитерапија код обољења централног нервног система, кинезитерапија код обољења периферног нервног 
система, кинезитерапија код мишићних обољења, кинезитерапија код респираторних обољења, код срчаних 
обољења, код периферних васкуларних обољења, кинезитерапија код запаљењских реуматских обољења, 
код дегенеративних реуматских обољења и болних синдрома, кинезитерапија у хирургији и ортопедији, 
кинезитерапија код повреда локомоторног апарата, кинезитерапија у лечењу дечјих обољења, 
кинезитерапија у геријатрији, кинезитерапија у породиљству и гинекологији 
Практична настава  

Примена кинезитерапије код повреда и болести мозга, израда плана кинезитерапије, обука студената у 
вежбама, кинезитерапија код болести и повреда кичмене мождине, израда плана кинезитерапије, вежбе 
студената у третманима болесника, примена кинезитерапијских вежби у лечењу повреда и болести 
периферних нерава, кинезитераписке вежбе у третманима оболелих од мишићних обољења, примена 
кинезитерапије у лечењу респираторних обољења, у лечењу срчаних обољења, код болесника који болују од 
периферних васкуларних обољења, примена кинезитерапије у третманима код запаљењских реуматских 
обољења, у лечењу оболелих од дегенеративних реуматских обољења и болних синдрома, примена 
кинезитерапије у третманима код хируршких и ортопедских обољења, процена стања болесника, израда 
плана лечења, обука студената у вежбама, примена кинезитерапије код болесника након повреда 
локомоторног апарата, израда плана вежби, обука студената у вежбама, примена кинезитерапије у раним и 
позним фазама рехабилитације након хируршких интервенција после коштаних прелома или због болести, 
процена стања болесника, израда плана лечења, обука студената у извођењу вежби, примена кинезитерапије 
у лечењу дечјих обољења, процена стања код деце, израд посебних планова вежби код деце, обука студената 
у извођењу вежби, примена кинезитерапије у геријатријских болесника, израда плана вежби, обука 
студената у вежбама, примена кинезитерапије код жена пре и након порођаја, примена кинезитерапије код 
гинеколошких обољења, израда програма вежби, обука студената у извођењу вежби. 
Литература  

Јевтић, М.: Клиничка кинезитерапија, Медицински факултет, Крагујевац, 2001. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:30 Вежбе: 60 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Медицинска рехабилитација 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Трифуновић Снежана 

Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Предходно положен испит из предмета Медицинска рехабилитација 1 
Циљ предмета 
 Студенти треба да се упознају са применом медицинске рехабилитације код неуролошкоих болесника, код 
болесника после различитих врста повреда и код ортопедских обољења. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем 
току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Рехабилитација код хемиплегичних болесника, рехабилитација болесника са параплегијом и 
квадриплегијом, рехабилитација код Паркинсонове болести, код болесника са мултиплом склерозом, код 
амиотрофичне латералне склерозе, рехабилитација код неуро-мишићних обољења, код полиомијелита и 
полирадикулонеурита, рехабилитација код главобоља и болних синдрома, код лезија кранијалних нерава, 
код лезија периферних нерава.Рехабилитација код повреда меких ткива, рехабилитација болесника након 
прелома, рехабилитација болесника након повреда главе и врата, горњих екстремитета, после повреда 
грудног коша и кичменог стуба, после повреда доњих екстремитета, рехабилитација болесника услед 
посттрауматских компликација, после опекотина и смрзотина, рехабилитација болесника који болују од 
ортопедских болести, рехабилитација болесника услед деформитета грудног коша и кичменог стуба, услед 
деформитета на екстремитетима, рехабилитација болесника после уградње ендопротеза зглобова, 
преоперативна припрема, постоперативна рехабилитација. 
Практична настава  

Примена рехабилитационих метода код хемиплегичних болесника, код болесника са параплегијом и 
квадриплегијом, примена рехабилитационих метода код Паркинсонове болести, код болесника са 
мултипном склерозом, код неуромишићних обољења, полиомијелита и  полирадикулонеурита, у лечењу 
главобоља и болних синдрома, у лечењу одузетости личног живца и других кранијалних нерава, у лечењу 
одузетости периферних нерава. 
Рехабилитационе методе код болесника са повредама меких ткива, код прелома, повреда главе и врата, 
повреда горњих екстремитета, рехабилитационе методе код болесника са повредама грудног коша, код 
повреда доњих екстремитета, код посттрауматских компликација, опекотина и смрзотина, рехабилитационе 
технике у третманима ортопедских обољења и  након примене пластичне хирургије на екстремитетима, код 
деформитета грудног коша  и кичменог стуба, деформитета на екстремитетима, код болесника после 
уградње, ендопротеза, преоперативна припрема, постоперативна рехабилитација. 
Литература  

Јевтић, М.: Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, Крагујевац, 1999. 
Николић, Ж.: Физикална медицина и рехабилитација после повреда локомоторног система. Забод 
за уџбенике и  наставна средства, Београд.2004. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:45 Вежбе: 60 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Клиничка физикална терапија 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др сци. Миодраг Вељковић 

Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Претходно положени испити из интерне медицине, хирургије са ортопедијом, опште 
кинезитерапије, неурологије, кинезиологија 1 и 2 и опште физикалне терапије. 
Циљ предмета 

Студент треба да се упозна са могућностима примене физикалне терапије код различитих 
обољења и након повреда човековог организма и са практичном применом тих средстава код 
болесника. 
Исход предмета  

Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може 
применити у даљем току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Физикална терапија код повреда и болести периферних нерава, физикална терапија у лечењу болесника 
након повреда и болести мозга, болести и повреде кичмене мождине и физикална терапија, физикална 
терапија код обољења респираторног система, код срчаних обољења, код болести дигестивног система, код 
запаљењских реуматских болести, физикална терапија у лечењу болесника од дегенеративних реуматских 
обољења и болних синдрома, у третманима околозглобних реуматских обољења, физикална терапија у 
третманима болесника након повреда меких ткива, после прелома, код контрактура, физикална терапија у 
лечењу дечјих обољења, код геријатријских болесника, физикална терапија код гинеколошких обољења 
Практична настава  

Примена физикалне терапије код оштећења периферних нерава, израда плана физикалне терапије, обука 
студената у примени физикалне терапије код болесника, примена физикалне терапије код болесника након 
повреда и болести мозга, примена физикалне терапије код болесника са оштећењем кичмене мождине, 
примена физикалних агенаса у третманима респиратоних обољења, код срчаних обољења, у третманима 
болесника који болују од дигестивних обољења, примена физикалне терапије код запаљењских реуматских 
обољења, код дегенеративних реуматских обољења, болних синдрома, примена различитих облика 
физикалне терапије код болесника са повредама меких ткива, код болесника са преломима, код болесника са 
едемима, контрактурама и другим стањима локомоторног апарата, примена физикалних егнаса у третманима 
код дечјих обољења, процена стања деце, обука студената у третманима, примена физикалне терапије код 
геријатријских болесника, примена физикалних агенаса код гинеколошких обољења, процена стања 
болесних жена, обука студената у третманима.   
Литература  

Јевтић, М.: Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, Крагујевац, 1999. 
Вељковић, М.: Клиничка физикална терапија, ВМШ, Ћуприја, 2004.  
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:30 Вежбе: 60 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
  



Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Геријатриска рехабилитација 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Стојановић Зорица 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Претходно положени испити из интерне медицине, хирургије са ортопедијом, опште 
кинезитерапије, неурологије, кинезиологија 1 и 2 и опште физикалне терапије. 
Циљ предмета 
 Студенти треба да добију знања о процесу старења и могућностима рехабилитације у лечењу старих људи. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем 
току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Основни принципи примене рехабилитационг третмана код старих људи, карактеристике физичких и 
психичких промена код старих људи, рехабилитационе методе у превенцији убрзаног процеса старења, 
значај физичке активности у геријатрији, рехабилитација код респираторних обољења старих људи, 
рехабилитација код срчаних болести у геријатрији, рехабилитација периферних васкуларних обољења 
старих људи, рехабилитација неуролошких обољења у геријатрији, рехабилитација проблема 
инконтиненције код старих људи, рехабилитација реуматских обољења у геријатрији, рехабилитација 
ортопедских болести код старих људи, рехабилитација остеопорозе код старих људи, преоперативна и 
постоперативна рехабилитација код старих људи, рехабилитација код прелома у геријатрији, рехабилитација 
због немоћи у старости и везаности старих за кревет. 
Практична настава  

Могућности примене рехабилитације код старих људи, стар човек као посебна личност, основне 
рехабилитационе технике у третману старих људи, примена кинезитерапије у превенцији код старих људи, 
примена рехабилитационих метода код старих људи ради постизања задовољавајуће релаксације, примена 
кинезитерапије и физикалне терапије у третманима старих људи који болују од респираторних обољења, 
примена кинезитерапије у превенцији и лечењу срчаних поремећаја код старих људи, примена 
рехабилитационих метода у циљу лечења периферних васкуларних обољења код старих људи, примена 
рехабилитације у лечењу геријатријских болесника који болују од неуролошких обољења, примена 
рехабилитационих метода у превенцији и одклањању инконтинентних проблема који постоје код старих 
људи, примена кинезитерапије и физикалне терапије у лечењу реуматских обољења код старијих људи, 
примена кинезитерапије и физикалне терапије у лечењу ортопедских обољења код старих људи, примена 
кинезитерапије и физикалне терапије у лечењу остеопорозе код старих људи, примена кинезитерапије и 
физикалне терапије у третманима прелома код старих људи, примена рехабилитационих метода у 
преоперативној припреми код старих људи и у каснијем периоду након хируршких интервенција, примена 
кинезитерапије и других метода рехабилитације код геријатријских болесника који се не крећу и који су 
везани за кревет, превенција декубита и других промена. 
Литература  

Јевтић, М.: Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, Крагујевац, 1999. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: 45 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 



 
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Дечја рехабилитација 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мр Слађана Арсић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Предходно положен испит из: опште кинезитерапије, опште физикалне терапије, интерне медицине, 
хирургије са ортопедијом и неурологије. 
Циљ предмета 
 Студенти треба да стекну знања о могућностима примене рехабилитационих метода код болесне деце, да 
схвате и прихвате болесно дете и да му помогну да постигне задовољавајући опоравак након 
рехабилитације. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем 
току рада са здравом и болесном децом. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Уводни део, психомоторни развој деце, посебне карактеристике болесног детета, процена психо-физичког 
стања оболелог детета, рехабилитација деце болесне од неуролошких обољења, рехабилитација у третману 
развојних поремећаја код деце, рехабилитација оболеле деце од дечје церебралне парализе, рехабилитација 
оболеле деце од реуматских обољења, рехабилитација деце која болују од респираторних и срчаних 
обољења, рехабилитација деце оболеле од ортопедских обољења, рехабилитација деце са деформитетима 
кичменог стуба, рехабилитација деце са деформитетима екстремитета, рехабилитација деце након повреда 
локомоторног апарата, рехабилитација деце након хируршких интервенција, тимска сарадња у 
физиотерапији деце, посебна обука родитеља у рехабилитацији болесне деце. 
Практична настава  

Посебне сале за примену кинезитерапије, физикалне терапије и радне терапије код деце, опрема сала и 
справе за вежбање деце, упознавање студената са болесним дететом, посебан приступ код болесне деце и у 
раду са њима, игре код деце, примена рехабилитационих метода код деце оболеле од неуролошких обољења, 
методе рехабилитације у третманима развојних поремећаја код деце, примена рехабилитационих метода код 
деце која болују од дечје церебралне парализе, увежбавање студената за примену метода фацилитације у 
третманима болесне деце од дечје церебралне парализе, примена вежби фацилитације по Бобату и Војти код 
болесне деце, примена рехабилитационих метода у третманима деце оболеле од реуматских обољења, у 
лечењу деце оболеле од респираторних обољења, примена рехабилитационих метода код деце која болују од 
срчаних обољења и након хируршких интервенција на срцу, примена рехабилитације у лечењу деце оболеле 
од ортопедских обољења, рехабилитационе методе код деце са деформитетима кичменог стуба, са 
деформитетима на екстремитетима, рехабилитационе технике у лечењу деце са повредама меких ткива и 
нако прелома, примена рехабилитационих метода код деце након хируршких интервенција. 
Литература  
Јевтић, М.: Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, Крагујевац, 1999. 
Николић, Д.: Кинезитерапија, ВМШ, Ћуприја, 2003. 
Савић, К.: Дечја хабилитациија и рехабилитација, Медицински факултет, Нови Сад, 1994. 
Неурорехабилитација, Јовић Стеван, 2004. Београд 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: 45 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   



 
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Протетика и ортотика 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Драгана Кљајић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Претходно положени испити из интерне медицине, хирургије са ортопедијом, опште 
кинезитерапије, неурологије, кинезиологија 1 и 2 и опште физикалне терапије. 
Циљ предмета 
 Циљ изучавања овог предмета је упознавање студента са проблемом ампутација, са врстама  протетичких и 
ортотичких средстава, са индикацијама и употребом у пракси. 
Исход предмета  
Положен испит од стране студента и оспособљеност студента да све што је научио може применити у даљем 
току рада са здравим и болесним људима. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Увод у протетику и ортотику, ампутације, ампутационе технике, индикације за ампутације, преоперативна 
припрема, постоперативни период, припрема патрљка за протетисање, ампутирана особа и њена 
проблематика, фантом бола и фантом сензација, протезе за доње и горње екстремитете, надколене и 
подколене протезе, друге врсте протеза, обука хода са протезом, конгениталне ампутације и малформације, 
надлакатне и подлакатне протезе, материјали који се користе у протетици и ортотици, основни принципи у 
прописивању протетских и ортотичких средстава , надколени, колени и подколени апарати и друга 
ортотичка средства за ноге, ортотичка средства за руке, врсте спиналних ортоза. 
Практична настава  

Практични приступ протетици и ортотици, протетичар и његов значај у рехабилитацији, значај 
физиотерапеута у протетици и ортотици,сала за узимање мера и намештање и пробу протетичких и 
ортотичких средстава, демонстрација и обука студената, демонстрација протеза за горње и доње 
екстремитете, демонстрација ортоза за доње и горње екстремитете и за кичмени стуб, примена 
рехабилитације код болесника пре планираних ампутација, примена рехабилитације код болесника након 
ампутација доњих, екстремитета припрема патрљка, повијање патрљка, процена болесника са ампутацијом, 
дужина патрљка и могућност примене протетисања, врсте протеза, рехабилитација код болесника након 
ампутација на горњим екстремитетима, рехабилитација код болова у нивоу патрљка и у случају 
компликација након ампутација, примена рехабилитације код болесника са надколеним протезама, 
кинезитерапија патрљка и здравих делова тела, примена рехабилитације код болесника са подколеним 
протезама, кинезитерапија патрљка, кинезитерапија здравих делова тела, примена рехабилитације код 
надлакатних и подлакатних протеза, кинезитерапија за патрљак и повређену руку, ортотичка средства и 
практична примена код болесника, шеталице и колица, штаке и штапови, ортопедска обућа, примена 
ортотичких средстава за ноге, примена ортотичких средстава за руке, примена спиналних ортоза, 
демонстрација ових ортоза и намештање на кичменом стубу. 
Литература  

Јевтић, М.: Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, Крагујевац, 1999. 
Николић, Д.: Кинезитерапија, ВМШ, Ћуприја, 2003. 
Вељковић, М.: Протетика и ортотика, ВМШ, Ћуприја, 2005. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   



 
 
Студијски програм/студијски програми : Струковни физиотерапеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Рехабилитација у спорту 
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. др Миленковић Марина 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Предходно положени испити из предмета Анатомија, Физиологија, Патологија са 
патофиизиологијом, Кинезиологија 1 и 2, Општа физикална и општа кинези терапија. 
Циљ предмета 
 Стицање знања о специфичности етиологије, патогенезе, тока, прогнозе, 
превенције, лечења повреда у спорту са аспекта физиотерапије. 
Исход предмета  
Практична примена стечених знања и овладавање вештинама примене метода физиотерапије уоквиру 
тимског рада у процесу превенције и рехабилитације спортских повреда. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 
Физијатријска дијагностика процена, план и програм физиотерапије у 
оквиру лечења и рехабилитације акутних,ендогених, егзогених повреда у спорту меких 
ткива(контузије,дистензије,руптуре мишићно тетивних ткива и лигаментарнокапсуларних 
лезија), и коштано –зглобног система ендогених хроничних спортских повреда(синдроми 
пренапрезања), постоперативни поступци у оквиру спортске медицине(артроскопске 
интервенције и инвазивне ортопедско хируршке интервенције) 
Практична примена физиотерапије(превенције, терапеутске дијагностике и процене општих 
и ауторуизованих метода кинезитерапије, мануелних техника,спортска 
масажа, апаратурних 
техника у оквиру крио, магнетом, фото, термо, соно, хидро, механо, електро терапије у 
процесу тимског рада, у оквиру рехабилитације повреда у спорту. 
Практична настава: 
Литература  
1. Бановић Д.Повреде у спорту 
2. Поповић О.Клиничка примена физикалне медицине 
3. Пећина М.Синдроми пренапрезања сустава за кретање 
4. Николић ЖФизикална терапија локомоторног апарата 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 
 
 
 
  



Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   
Студијски програм : Струковни физиотерапеут 

Назив предмета: Стручна пракса 
Наставник задужен за организацију стручне праксе: др Биљана Балов 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 18 
Циљ предмета: 

Активно укључивање студената у процес рехабилитације и самостално овладавање вешитнама 
везаним за студијски програм. 
Очекивани исходи: 

Оспособљавање студената за активно учешће у рехабилитационом тиму и самосталан рад у 
примени физикалне и кинезитерапије у одговарајућим установама.    
Садржај стручне праксе: 

Обзиром да студенти започињу стручну праксу од првог семестра, наставни план условљава 
списак вештина које треба да савладају. Студент првог и другог семестра студија се упознаје са 
радом у кинези-сали, учествује у процени постуре и антропометријским мерењима (висине, 
дужине, обима појединих делова тела), мануелном мишићном тесту и функционалним 
испитивањима кардиоваскуларног, респираторног система и периферне циркулације. 
Студент трећег и четрвтог семестра свој рад фокусира на примени кинези третмана код: 
контрактура, поремећаја мишићног тонуса, поремећаја координације, поремећаја периферне 
циркулације. Такође се обучава самосталном апликовању физикалних процедура: термо, хидро, 
соно, магнето, електро и фото терапије.  
Студент петог и шестог семестра се укључује у комплетну рехабилитацију кардиоваскуларних, 
респираторних, неуролошких, педијатријских, хируршких и ортопедских и реуматолошких 
болесника. 
 

Број часова: Студент је у обавези да одради 600 часова стручне праксе по години студија. Часови 
се остварују у тоду оба семестра (зимског и летњег) као и током распуста. Укупан број остварених 
часова стручне праксе по завршетку студија износи 1800.  
 
Методе извођења: 

Студент се на почетку зимског семестра опредељује за установе у којима ће обаљати стручну 
праксу. То могу бити установе наставне базе школе, затим установе са којима школа има потписан 
уговор о сарадњи или друге установе које задовољавају одређене критеријуме. Рад студента при 
обаљању стручне праксе прати ментор – наставник сарадник, или одговорна особа у установи.  
Студент током рада води дневник активности, који проверава и оверава одговорна особа. Извештај 
попуњен од стране ментора доставља шефу студијског програма и након практичне провере 
стеченог знања и вештина уписује остварене ЕСПБ бодове у индекс. 
 



Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   
Студијски програм : Струковни физиотерапеут 

Назив предмета: Завршни рад 
Наставник задужен за израду завршног рада: ментор по избору студента 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Положени испити предвиђени планом и програмом Стуковних студија – Струковни 
физиотерапеут. 
Циљ предмета: 

а) Опредељивање студента за област из које ће радити завршни рад.  
б) Избор теме у оквиру изабране области 
в) Израда завршног рада 
Очекивани исходи: 

Приказ и практична примена стеченг знања и савладаних вештина током школовања, кроз 
истраживачки рад. 
Садржај завршног рада: 

Студент кроз практичан рад методолошки приказује и обрађује одређену тему за коју се 
определио. Област којој тема припада мора бити из групе стручно-апликативних предмета. На 
основу одабране теме студент бира и упућује се у установу у којој ће обавити истраживање.  
Завршни рад треба да садржи следеће елементе:  

- Увод 
- Теоријска разрада 
- Приказ циљева и задатака рада 
- Истраживачки део (са табеларним и графичким приказом) 
- Закључак 
- Предлог мера 
- Преглед коришћене литаратуре 

Број часова: 300  
 
 
 
 
 


