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Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 16 

Услов: - 

Циљ предмета 

 Стицање базичних   знања о интерпрофесионалној едукацији у медицини, као заједничком учењу студената различитих студијских група (медицине, 

здравствене  неге, стоматологије, фармације и дефектологије) кроз учење са другима, од других и о другима; 

 Стицање потребних знања за разумевање циљева, задатака и садржаја  интерпрофесионалне едукације у медицини; 

 Овладавање вештинама самосталног планирања, организовања, извођења и вредновања интерпрофесионалне едукације; 

Исход предмета  

 Овладаност знањима о теоријским основама и специфичностима интерпрофесионалне едукације у медицини;  

 Разумевање циљева, задатака и садржаја интерпрофесионалне едукације у медицини;  

 Овладаност основним вештинама самосталног планирања, организовања, извођења и вредновања интерпрофесионалне едукације у медицини   

 Стицање кључних професионалних компетенција за примену интерпрофесионалне едукације у медицини;  

 Оспособљеност за евалуацију и самоевалуацију  интерпрофесионалне едукације у медицини 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појмовно одређење интерпрофесионалне едукације; 
2. Развој интерпрофесионалне едукације у међународним оквирима; 

3. Принципи  интерпрофесионалне  едукације; 

4. Професија, идентитет  и етички принципи кроз интерпрофесионалну  едукацију   у медицини; 
5. Интерпрофесионална  едукација  и образовне теорије; 

6. Специфичности примене интерпрофесионалне едукације у медицини;    

7. Кључни елементи у планирању  интерпрофесионалне едукације; 
8. Кључни елементи у примени  интерпрофесионалне едукације; 

9. Систем имплементације  интерпрофесионалне едукације; 

10. Примена  интерпрофесионалне едукације у реализацији наставних садржаја из  области  јавног здравља; 
11. Примена интерпрофесионалне едукације  у реализацији наставних садржаја из  области   примарне здравствене заштите; 

12. Примена интерпрофесионалне едукације у реализацији наставних садржаја из клиничких предмета; 

13. Интерпрофесионална едукација и реализацији наставних садржаја у базичним образовним  студијама у медицини (основне и интегрисане студије) ; 
14. Интерпрофесионално образовање у релизацији садржаја континуиране медицинске едукације;   

15. Праћење исхода  интерпрофесионалног образовања. 

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

- Упознавање и анализа наставног плана и програма предмета свих студијских група Медицинског факултета; Упознавање опште организације 

Медицинског факултета (простор, опрема, кадар, распоред наставе); Примена интерпрофесионалне едукације у пракси (учење о масовним незаразним 
болестима; прехоспитални и хоспитални поступци област ургентне медицине; област хирургије;  третман бола; палијативна нега); Примена 

интерпрофесионалне едукације и развој комуникационих вештина; Примена интерпрофесионалне едукације путем учења на даљину; Акциона 

истраживања у области интерпрофесионалне едукације; Утврђивање ефикасности интерпрофесионалне едукације. 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

15 

Вежбе: 

60 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежба, самосталан рад студента, рад у малим групама по ПБЛ методи на задатом примеру. Самосталан рад на наставним базама 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 45 усмени испт 30 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и    
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