
Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 Циљеви студијског програма Струковни физиотерапеут су: 
1. Да струковним физиотерапеутима пружи максимум савременог теоријског знања из 
медицине и додирних подручја, неопходних за ефикасан рад у хабилитацији и 
рехабилитацији пацијената и других клијената који траже додатну здравствену бригу, 
заштиту и функционално оспособљавање. 
2. Да струковним физиотерапеутима пружи могућност оптималног савладавања и реалног 
увежбавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процесе 
хабилитације и рехабилитације одговарајуће  популације пацијената и клијената. 
3. Да струковним физиотерапеутима у склопу најсавременије едукације и менторског 
рада, пружи елементе контроле, праћења и истраживања у процесу ране детекције, 
функционалне дијагностике, хабилитације и рехабилитације одређене популације 
болесника и клијената, који би на бази савремене информатичке и статистичке анализе 
били основ за даље унапређење процеса ране детекције, правовремене дијагностике, 
хабилитације и рехабилитације и побољшања едукације струковних терапеута. 
4. Да струковним физиотерапеутима, поред савременог теоријског знања и увежбавања и 
усвајања практичних вештина у процесима хабилитације и рехабилитације, пружи и 
довољно општег и допунског образовања кроз изборне предмете и едукативне курсеве и 
семинаре. 
5. Да кроз цео процес едукације струковних физиотерапеута провејава дух хуманости, 
посвећености и етичности, тако неопходан за квалитетан рад здравствених радника и 
сарадника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 
делатности.  

Опис исхода учења: 
 Студијски програм Струковни физиотерапеут осмишљен је тако да припреми 
свршене студенте да:  
- примењују напредна теоријска и практична стручна знања из области кинезитерапије и 
физикалне терапије самостално или у тиму, 
- критички размишљају и решавају сложене проблеме, користећи сву потребну опрему 
(кинезиотејп траке, уређаје за ултразвучну, електро, магнетну и ласерску терапију, апарат 
за транскутану електричну нервну стимулацију итд.), а уз поштовање етичких стандарда 
професије и закона, 
- оспособљавају пацијенте да користе помагала, 
- успешно комуницирају са пацијентима и мотивишу их за вежбање, а комуницирају и са 
породицама пацијената и члановима медицинског тима, 
- организују, контролишу и обучавају друге за рад, 
- планирају и спроводе истраживања у области рехабилитације, обрађују податке уз помоћ 
статистичких поступака и објављују налазе истраживања широј стручној јавности, 
- воде здравствену документацију и евалуирају процес рехабилитације, 
- прате и усвајају новине у овој области, радећи стално на свом усавршавању и 
унапређивању праксе. 
 Исходи учења подразумевају између осталог познавање и анализу човековог тела, 
мерење снаге мишића, коришћење информационих технологија, извођење 
физиотерапеутских рехабилитационих процедура и вежби, коришћење уређаја за 
рехабилитацију итд. 
 Свршени студенти бивају оспособљени за рад на превенцији, лечењу и 
рехабилитацији у здравственим установама свих типова, бањским лечилиштима, спортским 
клубовима, као и у приватној пракси. Од студената који заврше овај програм очекујемо и да 
повећају стручну и стваралачку ефикасност, као и да наставе усавршавање на вишим 
степенима образовања. 
 
 


