
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије медицине 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије 

Назив предмета: Медицинска етика и социологија (М1-МЕ/СЦ) 

Наставник: Александра Р. Дороњски, Гордана M. Вилотијевић Даутовић, Душан Д. Ристић  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ предмета 

Подстаћи студенте да раде на психолошко-моралном развоју ради исправног става и понашања у својој будућој професији. 

Упознавање студената са најважнијим достигнућима социолошке науке и стицања увида у особени социолошки начин 

мишљења, односно промишљање и разумевање друштвених проблема који су од значаја за професионални развој. 

Исход предмета  

Дати студентима основна знања о свим заклетвама и кодексима медицинске етике, као и о деонтолошко-правним нормама и 

законским прописима који се односе на делатност здравствених радника. Боље разумевање проблема човека, друштва и 

историје, као и саморазумевање властите професије и егзистенције у психолошком, моралном и друштвеном окружењу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам морала, моралности, етике и деонтологије, заклетве и кодекси. Етички став здравствених радника према болеснику и у 

појединим гранама медицине. Велике и вечите етичке теме и дилеме (еутаназија, медицинска тајна, артефицијални абортус, 

истраживања на људском геному ....). Етички став здравствених радника према друштвеној заједници, колегама и својој 

професији. Медицинска деонтологија и медицинско право. Предмет и методе социологије. Појам друштва и елементи 

друштвене структуре. Култура као особена човекова средина. Друштвени процеси и промене. Главна обележја савременог 

српског друштва. 

 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

- 

Литература  

Обавезна 

1. Марић Ј. Медицинска етика. Београд: Меграф; 2002. 

2. Маринковић Д. Увод у социологију – основни приступи и теме. Нови Сад: Медитеран Паблишинг; 2007. 

Допунска 

1. Гиденс Е. Социологија. Београд: Економски факултет; 2003. стр. 52-151. 

2. Гиденс Е. Социологија. Београд: Економски факултет; 2003. стр. 452-90. 

Број часова активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

45 

Вежбе: 

 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Видео презентација и усмено излагање 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и    

семинар-и    

 


