
Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм 

другог нивоа студија 

 

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР-СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕНЗИВНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 
 
 

 Часови активне наставе  

 Ш Назив предмета  

 

С Статус 

предмета  

 

П 

(недељно) 

В 

(недељно) 
СИР  

и  

ДОН 

Тип Укупно 

часова 

Укупно 

- остали 

часови 

СРС * 

ЕСПБ 

Прва година  

1. СС1 Здравствена нега у 

интензивној 

медицини – општи 

део 1 

1 О 

 

3 3 / СА 

90 120 7 

2. СС2 Здравствена нега у 

ургентним стањима 
1 О 3 3 / СА 90 120 7 

3. СС3 Комуникацијске 

вештине 
1 О 2 1 / AO 45 75 4 

4. СС4 Методологија 

научног 
истраживања 

1 О 1 2 / AO 
45 75 4 

5. СС5 Правни аспекти 

сестринства и 
здравствено 

законодавство  

1 ИБ  

 

1 

 

 

 

1 

/ AO 

 

30 

 

90 

 

5 
6. СС6 Страни језик-

Енглески  
1 ИБ 

КПСС1 (клиничка летња пракса после првог семестра)                                                  

Пракса у јединици интензивне неге или служби хитне помоћи                                                                                       
180 3 

7. СС7 Здравствена нега у 

интензивној 

медицини – 

специјални део 2 

2 О 3 4 / СА 

105 60 6 

8. СС8 Здравствена нега у 

ургентној 

кардиологији 

2 О 3 3 / СА 
90 30 4 

9. СС9 Здравствена нега у 

ургентној 

пулмологији 

2 О 3 2 / СА 
75 60 4 

10. СС10 Здравствена нега у 

ургентним стањима 

у инфектологији 

2 ИБ  

 

1 

 

 

1 

 

/ 

 

СА 

 

30 90 5 11. СС11 Психолошка 

подршка пацијенту у 

хоспиталним 
условима 

2 ИБ 

КПСС2 (клиничка летња пракса после другог семестра)                                                  

 Пракса у јединици интензивне кардиолошке неге...(пулмологија, инфектологија)                                  
180 3 

Укупно часова активне наставе на години студија =  600  
 

                                              Први семестар 

Укупно = Укупно = Укупно = Укупно = 
10 10  / 300 

                                            Други семестар 10 10 / 300 

12. СС12 Завршни рад 2 О СИР=60      СРС=180   Тип=ТМ      8 

Укупно ЕСПБ     60 
Табелу модификујте у зависности од броја година и семестара трајања судијског програма и предмета које уносите, користећи инсерт мод. Можете унети и 

друге податке који су релевантни за студијски програм. Саму табелу можете да организујете и другачије, или да је дате у неком другом електронском формату 

али је увек неопходно приказати податке који су наведени у овој табели. 

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе 

С-семестар у коме је предмет 

Тип предмета: АО – Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни , УС- уметничко стручни, СА-стручно апликативни 

Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗ-изборни заједнички за више модула, ако 

програм има модуле,  ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула  

Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад.  

Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од више изборних 

подручја модула. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета. 

Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове наставе унети у складу са 

упутствима 2007. и подацима који се дају у Књизи предмета. Часове бројчано увек изразити на недељном нивоу и неопходно je да у комплетном документу 

буду изражени на исти начин. Минимални број часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно. 

Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу.  

Од укупног броја часова активне наставе на завршној години студијског програма дипломских академских и интегрисаних академских студија минимално 50% 

треба да буду часови предавања и вежби, а од тога 50%  минимално чине часови предавања. 

Стручна пракса и завршни рад ако постоје у студијском програму не спадају у активну наставу. *СРС-самостални рад студента 

Остали часови су часови који се предвиђају за стручну праксу и друге специфичне облике наставе, не спадају у часове активне наставе. 
 


