
 

Студијски програм/студијски програми: Основне струковне студије радиолошке технологије 

Врста и ниво студија: основне струковне студије – студије првог степена 

Назив предмета: Промоција здравља (Рт.и.про.2.1.) 

Наставник: Ержебет Ф. Ач Николић, Светлана Т. Квргић, Весна П. Мијатовић Јовановић, Оља Т. Нићифоровић-Шурковић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ предмета:  

Оспособити студента за препознавање улоге здравственог и ванздравствених сектора у промоцији здравља и здравстеном васпитању 

Исход предмета  

Након наставе из предмета Промоција здрављa студенти ће бити упознати са филозофијом, етиком и главним принципима и 

стратегијама промоције здравља, као и са циљевима, методама и техникама здравствено-васпитог рада.  

Студенти ће стећи вештину рада са здравственим и другим професионалцима као и појединцима на спровођењу промоције здравља, 

овладаће вештином израде здравствено-васпитног програма,  као и методама и техникама здравственог васпитања. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

- Дефиниција и појам промоције здравља 

- Принципи и стратегије промоције здравља 

- Окружења за спровођење промоције здравља 

- Дефиниције и циљеви здравственог васпитања 

- Здравствено васпитне методе и средства 

- Здравствена писменост 

- Принципи радионичарског рада 

- Индивидуални здравствено васпитни рад 

- Социјални маркетинг 

- Планирање и програмирање у здравству 

- Структура превентивно промотивног програма  

 

Практична настава 

- Израда превентивно промотивног програма (дефинисање циљева, формулисање интервентних активности и елемената 

- за евалуацију) 

- Приказ постојећих здравствено-васпитних метода и средстава 

- Израда здравствено васпитног средства/припрема и презентација здравствено васпитне методе 

- Организовање и извођење здравствено-васпитне радионице 

- Учешће у обележавању одређених датума према „Календару здравља“ 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

 

 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе   Предавања. Интерактивна настава.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


