
    

РЕЖИМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

 Настава другог степена студија – специјалистичких академских студија – 

медицинске науке траје једну школску године (два семестра), којима одговара 60 ЕСПБ 

бодова и оспособљава студента за истраживачки рад у одређеној области медицине. 

 Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно 

присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са 

наставе највише 10% од укупног фонда часова. 
 

 У првом семестру изводи се настава следећих предмета: 

1. Обавезни предмети: 

- Увод у научни рад (3 ЕСПБ); 

- Информатика за истраживаче у области медицинских наука (3 ЕСПБ); 

- Статистика за истраживаче у области медицинских наука (9 ЕСПБ); 

- Написати објавити, презентовати и вредновати научно дело (3 ЕСПБ). 

2. Изборни предмети: (од понуђених 8 изборних предмета студент слуша 4 предмета 

од значаја за модул који је уписао): 

 Један од прва три: 

1.     Епидемиолошка истраживања у медицини (3 ЕСПБ); 

2.    Експериментална методологија научног истраживања – добра лабораторијска 

пракса (3 ЕСПБ); 

 3.     Клиничка истраживања у медицини (3 ЕСПБ); 

 Три од следећих пет: 

 1.     Основи ћелијске биологије (3 ЕСПБ); 

   2.     Основи имунологије (3 ЕСПБ); 

 3.     Методе молекуларне генетике (3 ЕСПБ); 

 4.     Физиологија нервног и ендокриног система (3 ЕСПБ); 

 5.     Физиологија кардиоваскуларног система (3 ЕСПБ). 
  

У оквиру сваког предмета (и у првом и у другом семестру) настава се изводи 

кроз предавања, вежбе и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у 

поподневним часовима, а у другом семестру поједини програми студија реализују се 

пре подне.  
 

Услов за оверу првог семестра је одслушана настава коју у индексу студента 

оверавају  руководиоци предмета. 
 

 Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове 

предвиђене за тај предмет. 
  

У другом семестру изводи се настава научно-стручних садржаја из области - 

модула коју је студент уписао. У оквиру сваког модула студент слуша два обавезна 

предмета и један од два (или више) понуђена изборна предмета које у индексу потписују 

руководиоци предмета. Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој 

Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове 

предвиђене за тај предмет. 
  



    

Тему и ментора за израду рада специјалистичких академских студија – 

медицинске науке студент је обавезан да пријави на прописаном образцу који потписују 

ментор и шеф катедре (Упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета). 

Тема рада се пријављује почетком другог семестра. 
   

 Овера првог и упис у други семестар је у последњој недељи фебруара. 
 

 Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре 

приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру. Испити 

се полажу у испитним роковима који су: децембарски, јануарско-фебруарски, априлски, 

јунско-јулски, септембарски и октобарски. Испити се  пријављују електронским путем за 

испитни рок у периоду који се објављује на сајту Факултета.  
  

Испити из предмета који се слушају у другом семестру (два обавезна и један 

изборни), по одслушаној настави и добијеним потписима, пријављују се електронским 

путем за испитни рок, а полажу се код руководиоца предмета.  
 

Студент има право да испит из истог предмета полаже највише три пута, а 

најкасније до почетка наредне школске године (30. септембар 2019. године). Уколико 

студент не положи испит обавезан је да поново одслуша наставу тог предмета.  
 

 После одслушане наставе, положених испита и одобрене теме за израду рада, 

студент стиче право да овери други семестар. 
 

Завршени рад јавно се брани пред Комисијом коју именује Веће за 

специјалистичку наставу по прописаној процедури.  
 

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана. 
 

 Специјалистичке академске студије – медицинске науке се завршавају 

најдуже у двоструком броју школских година потребних за његову реализацију (две 

школске године). Уколико студент не заврши студије у року од једне школске године, 

у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, као и 

друге припадајуће трошкове по ценовнику Факултета за ту школску годину, како би 

имао право завршавања студија и задржао статус студента.  

 
 

Продекан Медицинског факултета 
   

       Проф. др Александар Стефановић, с.р. 


