
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије стоматологије 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Анатомија (СтI-АНТ)        
Наставник: Љубица М. Стојшић Џуња, Биљана Ђ. Срдић Галић, Душица Л. Марић, Мирела М. Ерић, Синиша С. Бабовић, Бојана С. Крстоношић, Никола 
М. Вучинић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 14 

Услов: - 

Циљ предмета 

Стицање знања о грађи људског тела која ће представљати основу за изучавање хистолошке грађе и функције, као и могућност клиничке примене стечених 
знања из анатомије ради бољег разумевања морфолошких структура главе и врата, као целине од посебног интереса за овај профил. 
Исход предмета  
Упознавање морфологије и грађе појединих делова тела. Стицање знања из систематске и топографске анатомије која ће бити од користи у практичној 
настави, првенствено у гранама које су и директној вези са патолошком анатомијом, патохистологијом, свим хируршким гранама (максилофацијална и 
орална хирургија) гранама конзервативне терапије (ортодонција и протетика), радиолошким и радиотерапијским процедурама, као и боље разумевање 
биомедицинских процедура које су орјентисане ка потребама патологије области главе и врата. 
Овладавање практичним знањима из анатомије: препознавање и уочавање односа појединих анатомских структура на костима и влажним препаратима 
(поједини делови тела, органи и пресеци у различитим равнима, а првенствено главе и врата), као и на рендгенским, NMR и CT снимцима. Познавање 
анатомских структура представља основу хируршких техника, радиолошких и радиотерапијских третмана, као и разумевање биомедицинских и граничних 
дисциплина блиских стоматологији. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Општа анатомија: општа остеологија, општа артрологија, општа миологија, општа ангиологија, општа неурологија. 2. Кости, зглобови, мишићи, крвни 
судови, лимфатици и живци горњег екстремитета. 3. Топографске регије горњег екстремитета. 4. Кости, зглобови, мишићи, крвни судови, лимфатици и 
живци доњег екстремитета. 5. Топографске регије доњег екстремитета. 6. Кичмени стуб. 7. Зидови грудног коша. 8. Подела и садржај грудне дупље (плућа, 
срце, једњак, крвни судови, лимфатици и живци). 9. Зидови трбушне дупље. 10. Подела и садржај трбушне дупље (органи перитонеалне дупље – 

абдоминални део једњака, желудац, танко и дебело црево, јетра и жучни путеви, панкреас, слезина; ретропериатонеални простор – бубрези и мокраћни 
путеви, надбубрежне жлезде, крвни судови, лимфатици и живци). 11. Зидови карлице. 12. Садржај карличне дупље: мушки и женски полни органи, 
мокраћна бешика и ректум. 13. Кости лобање и лица, краниофацијалне дупље, зглобови, мишићи, крвни судови, лимфатици и живци главе и врата. 14. 

Органи главе и врата (усна дупља, носна дупља и параназални синуси, ждрело, гркљан, штитатста и параштитасте жлезде). 15. Топографске регије главе и 
врата. 16. Око и ухо. 17. Спољашња морфологија централног нервног система (кичмена мождина, продужена мождина, мождани мост, мали мозак, средњи 
мозак, међумозак, велики мозак), мождане овојнице и шупљине централног нервног система (коморни систем и мождинска течност). 18. Грађа централног 
нервног система. 19. Мождани путеви. 20. Крвни судови централног нервног система.  
 

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

1. Кости, зглобови, мишићи, крвни судови, лимфатици и живци горњег екстремитета. 2. Топографске регије горњег екстремитета. 3. Кости, зглобови, 
мишићи, крвни судови, лимфатици и живци доњег екстремитета. 4. Топографске регије доњег екстремитета. 5. Кичмени стуб. 6. Зидови грудног коша. 7. 

Подела и садржај грудне дупље (плућа, срце, једњак, крвни судови, лимфатици и живци). 8. Зидови трбушне дупље. 9. Подела и садржај трбушне дупље 
(органи перитонеалне дупље – абдоминални део једњака, желудац, танко и дебело црево, јетра и жучни путеви, панкреас, слезина; ретропериатонеални 
простор – бубрези и мокраћни путеви, надбубрежне жлезде, крвни судови, лимфатици и живци). 10. Зидови карлице. 11. Садржај карличне дупље: мушки и 
женски полни органи, мокраћна бешика и ректум. 12. Кости лобање и лица, краниофацијалне дупље, зглобови, мишићи, крвни судови, лимфатици и живци 
главе и врата. 13. Органи главе и врата (усна дупља, носна дупља и параназални синуси, ждрело, гркљан, штитатста и параштитасте жлезде). 14. 

Топографске регије главе и врата. 15. Око и ухо. 16. Спољашња морфологија централног нервног система (кичмена мождина, продужена мождина, мождани 
мост, мали мозак, средњи мозак, међумозак, велики мозак), мождане овојнице и шупљине централног нервног система (коморни систем и мождинска 
течност). 17. Пресеци мозга. 18. Крвни судови централног нервног система   
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 
90 

Вежбе: 
90 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: предавања и вежбе 

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

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 15 практични испиз 20 



колоквијум-и 10 усмени испт 20 

семинар-и 5   

 


