
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије фармације 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: ФАРМАЦЕУТСКО ЗАКОНОДАВСТВО И ЕТИКА (ФIV-ФЗЕ) 

Наставник: Александра Д. Николић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Историја фармације 

Циљ предмета 

Циљ овог курса је упознавање са историјским аспектом развоја фармације као науке, разумевање значаја и улоге фармацеута у 

здравственом систему и његове повезаности са другим сегментима здравствене заштите. Упознавање са основним етичким принципима 

медицинске и фармацеутске делатности. Познавање националних, европских и међународних законских прописа из области фармације. 

Исход предмета  

Студент познаје историјске и културолошке основе развоја фармацеутске струке и фармацеутске науке; разуме улогу и потребу личног 

континуираног професионалног развоја. Студент стиче знање о законској регулативи и етичким нормама у фармацеуској струци и развија 

способност етичке анализе у фармацеутској здравственој заштити. 

Студент познаје и примењује различите вештине комуникације у фармацији и друштву; познаје разлику између законских и етичких 

проблема са којима се фармацеут сусреће у свом професионалном раду; познаје и способан је да примени законе, подзаконска и струковна 

акта која регулишу све аспекте фармацеутске делатности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Основни етички принципи у фармацији (историјат, заклетве, етички нормативи и моралне вредности) 

2. Етика у клиничким и предклиничким испитивањима. Биомедицинска истраживања 

3. Фармацеутска деонтологија. европска и међународна регулатива-основне смернице 

4. Национална политика у здравству и фармацији (фармацеутска комора, лиценце, суд части) 

5. Регистрација лекова и медицинских средстава 

 

Практична настава: Вежбе; Други облици наставе.  

Анализа и дискусија случајева из праксе. 

Литература  

Обавезна  

1. Anderson S. Making Medicines - A brief History of pharmacy and pharmaceuticals, 1st ed. Pharmaceutical Press, 2005. – одабрана поглавља 

2. Паројчић Д. Развој етике у фармацији од теорије до савремене праксе. Констиси Београд, 2006. 

3. Актуелни закони и подзаконска акта Републике Србије из области здравства и фармације 

Допунска 

- 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

- 

Студијски истраживачки рад: 

- 

Методе извођења наставе:  Предавања, интерактивна настава, практична настава 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 


