
 
 
 

  
   
   
   
   
Докторске академске студије - Медицинске науке - смер Физиолошке науке (2020/21) 
   
Обавезни предмет: Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе 
   
   
Руководилац: проф. др Мирослав Раденковић  
   
Место одржавања: On-line (Reticulum)  
   
 ПРЕДАВАЊА  
   
Датум и 
време 

Тема Предавач 

26.04.2021. 
у 13 часова 

Развој лекова: значај преклиничких 
испитивања 

проф. др Мирослав Раденковић 

27.04.2021. 
у 13 часова 

Јонски канали као место дејства лекова 
проф. др Љиљана Гојковић 

Букарица 

28.04.2021. 
у 13 часова 

Исхемијско / реперфузијско оштећење 
бубрега 

проф. др Зоран Тодоровић 

29.04.2021. 
у 13 часова 

Фармакодинамска испитивања лекова у 
терапији патолошког бола 

проф. др Соња Вучковић 

30.04.2021. 
у 13 часова 

Фармаколошка модулација поремећаја 
функције васкуларног ендотела 

проф. др Мирослав Раденковић  

      
      
  Израда пројектног задатка проф. др Мирослав Раденковић 

  
Завршни тест: Фармаколошка 

модулација поремећаја хомеостазе 
проф. др Мирослав Раденковић 

   
Испит:   

 

* Завршни тест са 10 питања  
(70 бодова) се полаже по завршетку 
обавезног модула у одабраном 
испитном року.  

 

* У оквиру пројектног задатка студент 
одабире једну тему предавања са 
списка, коју припрема као семинарски 
рад и доставља пре испита у 
електронској форми (20 бодова), а 
затим и брани у облику презентације 
(10 бодова) на самом испиту.  
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Распоред лабораторијских 

ротација  
    

Датум Време Лабораторија 
Одговорни наставници и 
сарадници у показном 
делу експеримента 

У договору са 
наставником у 
односу на 

епидемиолошку 
ситуацију 

14.30 
часова 

Лабораторија за кардиоваскуларну 
фармакологију  

проф. др Љиљана 
Гојковић Букарица / доц. 
др Владимир Ђокић  

14.30 
часова 

Лабораторија за испитивање 
исхемијско-реперфузијских 

оштећења 

проф. др Зоран 
Тодоровић / проф. др 
Зорица Нешић / доц. др 
Бранислава Медић/ 

асист. др Маја Стојковић / 
асист. др Марија Матић 

14.30 
часова 

Лабораторија за испитивање 
дејства лекова на понашање и бол 

проф. др Соња Вучковић 
/ доц. др Катарина Савић 
Вујовић / доц. др Драгана 

Сребро 

14.30 
часова 

Лабораторија за фармакологију 
васкуларног система 

проф. др Мирослав 
Раденковић / доц. др 
Марко Стојановић / др. 

Ана Јаковљевић 
 


