
Студијски програм/студијски програми: Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације  

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

Назив предмета: Квалитет живота особа са инвалидитетом (Мас.квл.сер.1.1) 

Наставник: Нада Б. Чемерлић Ађић, Слободан С. Додић, Катица П. Павловић, Јадранка В. Дејановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Образовање студената на Дипломским академским студијама - мастер усмерено је на коришће савремених техника 

научноистраживачког рада у одређеним научним областима, коришћење и усвајање научно утврђених чињеница у 

клиничком раду и пре свега, непосредни и оригинални истраживачки рад. 

Исход предмета  

Студенти сe  оспособљаваjу за развој и примену савремених достигнућа у науци и пракси у научно истраживачком раду. 

Завршетком мастер академских студија очекује се разумевање и владање методологијом, техникама и вештинама 

специфичним за научну област клиничка медицина. 

-  Унапређење и оригинални допринос медицинске науке и наставе 

- Развој истраживачке сарадње на домаћем и међународном нивоу 

-  Креативност и оригиналност у интерпретацији научних резултата 

-Способност примене стеченог  знања у креирању и реализацији научноистраживачких пројеката 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Концепт квалитета живота.  

 Димензије квалитета живота повезаног са здрављем (физичко функционисање, симптоми повезани са болешћу или 

лечењем, психичко функционисање, дрштвено функционисање). 

 Мерење квалитета живота. 

 Генерички упитници. 

 Специфични упитници. 

 Hачини прикупљања медицинских података.  

 Усмена и писмена анкета. 

 Однос према анкетираном. Структура анкете.  

 Тајност и обрада података. Анализа и презентација резултата анкетирања. 

 

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

Hачини прикупљања медицинских података. Усмена и писмена анкета. Однос према анкетираном. Структура анкете. 

Тајност и обрада података. Анализа и презентација резултата анкетирања. (практични рад са студентима на резултатима 

личних испитивања). 

Литература  

Обавезна 

Литература по препоруци наставника 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

15 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања и практичан рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


