
  

 

 

 

УСЛОВИ ЗА ПИСАЊЕ СТУДЕНТСКИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 

2019/2020. ГОДИНИ 

 
1. Статус студента интегрисаних академских студија, основних академских студија, основних 

струковних студија, мастер или докторских студија; 

2. Просечна оцена током досадашњег студирања једнака или већа од 8,5 (осам и по); 
 

3. Положен испит из предмета из којег студент пише рад, са најмањом оценом 9 (девет), а чију 

наставу је одслушао током претходних година студија, изузев студената завршне године који могу 

писати рад и из предмета текуће године*, уз услов да исти положе са најмањом оценом 9 (девет) до 

предаје рада. 

 

*Изузеци: 
 

Студенти који пишу рад из предмета којег слушају на завршној години студија: 
 

•   Медицина: офталмологија, оториноларингологија, медицина рада, медицинска рехабилитација, 

ургентна медицина, онкологија, судска медицина, социјална медицина, геријатрија, клиничка 

фармакологија; 

•  Стоматологија: ортопедија вилица II, стоматолошка заштита лица са посебним потребама; 

• Фармација: фармацеутска технологија III, основе фитотерапије, козметологија, анализа лекова, 

биофармација I, основи индустријске фармације; 

•  Здравствена нега:  

 -основне струковне студије: здравствена нега хируршких болесника са хирургијом, здравствена 

нега жена са гинекологијом и акушерством, здравствена нега детета са педијатријом, здравствена 

нега психијатријског болесника са психијатријом, организација и управљање у здравственој нези, 

социјална медицина, предмети изборног блока II; 

 -основне академске студије: основи педагогије, увод у научноистраживачки рад, заштита у радној 

средини, енглески језик III, социјална медицина, здравствена нега у процесу рехабилитације, 

предмети изборног блока III; 

• Специјална рехабилитација и едукација:  

 -модул инклузивно образовање: дидактичко-методичке основе рада са особама са моторичким 

поремећајима, дидактичко-методичке основе рада са особама са интелектуалном ометеношћу, 

дидактичко-методичке основе рада са особама са оштећењем слуха, предмети изборног блока VI;  

-модул вишеструка ометеност: социјалне вештине, методе рехабилитације вишеструко ометених 

визуелно оштећених особа, професионално и радно оспособљавање, предмети изборног блока VI; 

-модул логопедија: језички поремећаји код деце, моторички говорни поремећаји, лингвистика, 

клиничка сурдологија, вокална терапија и рехабилитација, предмети изборног блока VI;  

• Медицинска рехабилитација: увод у педагогију, физиотерапија у ортопедији и трауматологији, 

физиотерапија у педијатрији, геријатрија, соматопедија, медицинска рехабилитација;  

 

 



  

 

 Радиолошка технологија: специјална радиотерапија, клиничка нуклеарна медицина, 

специфичности рада струковног медицинског радиолога у операционој и ангиосали, предмети 

изборног блока VI i VII. 


