
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модул: 

Логопедија) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије – студије провг степена 

Назив предмета: Поремећаји ритма и темпа говора (Сер.пртг.3.1.) 

Наставник: Нада Д. Доброта Давидовић  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Анатомија; Физиологија; Хумана генетика; Психологија развојног доба; Општа психологија са психологијом 

личности 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да на савремени начин упозна студента логопедије са поремећајем говора по типу муцања. 

Исход предмета  

Стицање темељних знања о настанку, развоју, клиничкој слици и третману муцања. У том правцу студент је обавезан да 

овлда основним елементима како дијагностичких процедура тако и почетног терапијског третмана муцања код деце и 

одраслих. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Физиологија слушања и говорења 

2. Дефиниција муцања 

3. Етиологија муцања 

4. Епидемиологија муцања 

5. Класификација муцања 

6. Дијагностика муцања код деце 

7. Говорни статус (квантитативна и квалитативна анализа говора) 

8. Артикулација и муцање 

9. Дијагностика муцања код адолесцената и одраслих 

10. Говорна анксиозност 

11. Превенција 

12. Третман код мале деце  

13. Третман код адолесцената и одраслих 

 

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

1. Узимање и анализа анамнестичког упитника 

2. Процена става околине према муцању 

3. Примена једноставних техника у третману муцања 

4. Примена сложених метода у третману муцања 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

45 

Вежбе: 

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 10   

 


