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ЗА СТУДЕНТЕ: 

МЕДИЦИНЕ, СТОМАТОЛОГИЈЕ, СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ,  ФАРМАЦИЈЕ, РАДИОЛОШКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ  И ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ 

Поштовани студенти, 

Студенти Медицинске рехабилитације који желе да слушају Кинантрополошку анализу кретних 

активности, потребно је да се прикључе настави из  Кинезиолошке анализе кретних активности, 

са студентима специјалне едукације и рехабилитације и да пријаве предмет у Шалтер сали, а 

настава се одржава у зимском семестру. 

Извршено је бирање изборних предмета за зимски семестар, рангирање на основу оствареног 

успеха у студирању и пренос на лични портал сваког студента. 

Студенти који нису распоређени рангирањем или је неуспео одабир изборног предмета или желе 

да мењају предмет (у односу на онја који се налази на порталу), потребно је да добију дозволу од 

предметног наставника и да у Шалтер сали замене предмет, да би могли да пријаве предмет за 

полагање (потребно је референту показати сагласност наставника у виду е-маила или у папирној 

форми). Рок за промену предмета  је 22.10.2021. године.  

Студенти који су распоређени на други предмет из разлога што надлежна катедра неће одржавати 

предмет, потребно је да измене предмет у Шалтер сали. 

Предмет Историја сексуалности за студенте медицине и фармације одржава се у зимском 

семестру. Студенти медицине који желе да слушају овај предмет, потребно је да се пријаве у 

Шалтер сали, да би могли да пријаве испит, најкасније до 22.10.2021. године или директно 

предметном наставнику проф. др Љиљани Сувајџић. Представник студената фармације четврте 

године студија  потребно је да направи ранг листу заинтересованих студената за слушање 

предмета Историја сексуалности,  јер је максималан дозвољен број студената фармације 25.  

Након тога ће бити начињени измењени спискови и послати катедрама. 

Обавештење о почетку наставе, терминима објавиће катедре и предметни наставници. У 

распореду часова су утврђени поједини термини за наставу, али не за све предмете. За 

предмете који нису утврђени у распореду, потребно је да се обратите надлежној катедри и да 

пратите измене у распореду. 
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