
 

Студијски програм/студијски програми: Основне струковне студије радиолошке технологије 

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

Назив предмета: Специфичности рада са лицима са инвалидитетом у радиологији (Рт.и.инв.3.1.) 

Наставник:  Шпела С. Голубовић, Татјана З. Крстић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета:  

Упознати студенте са етиолошким факторима, карактеристикама развоја и функционисања деце са сетњама у развоју и одраслих 

особа са инвалидитетом и моделима пружања подршке у току радиолошких процедура.  

Исход предмета 

 Након положеног курса студент ће моћи да разуме концепт инвалидитета , да анализира посебне потребе за подршком у различитим 

радиолошким процедурама, да креира програме за пружање подршке. Студенти ће бити оспособљени да користе стечена знања током 

рада са особама са инвалидитетом, као и приликом тимског рада. 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

- Међународна класификација функционисања,онеспособљења и здравља (МКФ), 

- Карактеристике и развој особа са менталном ретардацијом 

- Карактеристике и развој особа са первазивним развојним поремећајима  

- Карактеристике и развој особа са оштећењем слуха 

- Карактеристике и развој особа са говорним поремећајима 

- Карактеристике и развој особа са оштећењима вида (слепих и слабовидих ) 

- Карактеристике и развој особа са телесним инвалидитетом 

- Примарне и секундарне последице инвалидитета за развој личности 

- Разлози за примену радиолошких процедура код особа са инвалидитетом 

- Припрема за радиолошке процедуре код особа са инвалидитетом 

- Подршка и комуникација током примене радиолошких процедура 

- Специфичности окружења и опреме за особе са инвалидитетом 

 

Практична настава 

- Практична настава прати садржаје теоријског дела 

- Упознавање са појединим типовима инвалидитета 

- Анализа потребне подршке 

- Израда плана подршке  

- Учествовање у практичном раду са особама са инвалидитетом  
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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 60 

практична настава 10 усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


