
Студијски програм/студијски програми: Мастер академске студије медицинске рехабилитацији  

Врста и ниво студија: мастер академске студије – студије другог степена 

Назив предмета: Статистичке методе у науци и пракси медицинске рехабилитације (Мас.стат.1.) 
Наставник: Ержебет Ф. Ач-Николић, Светлана Т. Квргић, Снежана Н. Укропина, Весна П. Мијатовић Јовановић, Оља Т. 

Нићифоровић Шурковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета:  

Оспособити студента за дизајнирање једноставних истраживања, примену статистичко-аналитичких метода и критичко читање 

стручне и научне литературе. 

Исход предмета  

Знања: 

Основне методе статистичке анализе. Дефинисање варијабли неопходних за истраживање. Узорковање и рад са узорком. Одабир 

статистичких тестова у складу са постављеним циљевима, и у зависности од врсте података. Интерпретација резултата статистичке 

анализе.   

Вештине: 

Употреба статистичких техника, њихово тумачење, примена статистичко-аналитичких поступака и презентација резултата у стручној 

литератури. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

 Основни појмови у статистици 

 Статистичка маса, јединице и обележја 

 Етапе статистичке обраде и приказивање резултата 

 Дескриптивна анализа: мере централне тенденције, мере варијабилитета 

 Оцена хомогености 

 Узорак, врсте узорака 

 Дефинисање и тестирање статистичких хипотеза 

 Параметријски и непараметријски тестови 

 Анализа варијација временских серија 

 Тренд, екстраполација и интерполација 

 Регресиона и корелациона анализа 

 Нормална дистрибуција и Z вредност 

 Инференцијална статистика.   

 

Практична настава 

 Узорковање, избор одговарајуће методе 

 Избор и примена статистичких метода у складу са поставњеним проблемом и у зависности од врсте варијабли 

 Графичко и табеларно приказивање података 

 Интерпретација резултата и доношење закључака.  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 

 

Предавања: 

15 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе    

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 60 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


