
КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

ГОДИНА I 

 

 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ХУМАНА ГЕНЕТИКА 
Статус предмета: Oбавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета Упознавање студената са организацијом и експресијом хуманог генома, каи и са 
генетичким механизмима наследних болести. Стицање знања о фундаменталном концепту и 
технолошким достигнућима у истраживању хуманог генома. Разумевање процеса и механизама преноса 
структуре и експресије генетичких информација на нивоима молекула, хромозома, организма и 
популације, као и  утицаја генетског (наследног) у реализацији биопотенцијала сваке јединке и 
поремећајима раста и развоја јединке са изоловано/комбинованим оштећењима. Упознавање са методама 
молекуларне генетике и њиховe применe у дефектолошком третману. 
Исход предмета  

Разумевање и коришћење основних појмова из генетике, као и препознавање значаја генетике у 
савременој науци, али и дијагностици и третману. Оспособљеност за опсервацију и препознавање 
генетског у поремећајима раста и развоја (аномалија и наследних болести) и појединачни или тимски рад 
са другим специјалностима, од генетског саветовалишта до прављења и реализације програма превенције. 
 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Унапређивање способности  читања, писања и комуникације на енглеском језику, развијање способности 
које се односе на активности рецепције, интеракције и продукције. 
Исход предмета  

Усвојеност адекватне стручне терминологије у циљу писања, читања, праћења писаног текста и 
остваривања вербалне комуникације 
 
 
 
 

Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ 
Катедра за медицинске предмете 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета је стицaњe знaњa o  функциoнaлнoj aнaтoмиjи и физиoлoгиjи чoвeкa сa пoсeбним aкцeнтoм нa грaђу 
и функциjу  нeрвнoг систeмa, чулa, eндoкринoг систeмa, фoнaтoрнoг и  рaспирaтoрнoг  систeмa. Стицање сазнања из 
подручја физиологије ћелија, ткива, система органа и целог организма човека како би се схватило измењено, 
патолошко функционисање и регулација, као и улоге контролних механизама организма, познавање и разумевање 
повезаности регулаторних система унутар човековог организма; обезбеђивање теоријске основе за праћење и учење 
других предмета. 
Исход предмета  

Способност дефинисања, разумевања, описивања, интегрисања и репродуковања појмова који се односе на нормалне 
анатомске структуре и физиологију органа и система органа човека.  Усвојеност знaњa o грaђи и функциjи нeрвнoг 
систeмa и чулa, кao и o грaђи и функциjи eндoкринoг, фoнaтoрнoг и рeспирaтoрнoг систeмa. Познавање и 
разумевање повезаности регулаторних система унутар човековог организма, како би разумели адаптацијау 
организма на промене у унутрашњој структури и спољашњој средини.  



Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ОСНОВИ ПСИХОЛОГИЈЕ ЛИЧНОСТИ 
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Стицање основних знања из психологије. Упознавање са областима и теоријама личности. Савладавање 
примене метода, техника и инструмената за прикупљање података, као и усвајање знања релевантних за 
обраду, тумачење и интерпретацију прикупљених података и њихову примену у практичном раду. 
Исход предмета  

Овладавање основним теоријским и практичним  знања из психологије личности. Савлатаност метода и 
техника прикупљања података, обраде, интерпретације и примене и практичном раду.  
 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета:  ОСНОВИ ГОВОРНО-ЈЕЗИЧИХ ПОРЕМЕЋАЈА 
Катедра за логопедију 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Увајање основних теоријских и практичних знања из области говора и језика и комуникације, као и 
патологије говора и језика. Упознавање са етиологијом и основном структуром говорно-језичких 
поремећаја 
Исход предмета  

Усвајеност општег знања из области говорно-језичких поремећаја. Разумевање повезаности узрочника и 
облика испољавања, као и могућности здравствених услуга, услуга образовања, као и услуга социјалне 
заштите у области логопедије. 
 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Стицање основних знања о когнитивном, социо-афективном и моралном развоју, са акцентом на периоде 
детињства и адолесценције. Упознавање са  основним методама, инструментима и техникама 
истраживања у развојној психологији. Оспособљавање за  повезивање научних знања о развоју са 
праксом. 
Исход предмета  

Стицање основних знања  у циљу свеобухватнијег разумевања општих законитости психичког развоја. 
 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ОСНОВИ ПЕДАГОГИЈЕ 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета  је усвajaњe нajрeлeвaнтниje нaучнe и стручнe тeрминoлoгиje из oблaсти васпитања и 
oбрaзoвaњa, oспoсoбљaвaњe зa рaзумeвaњe циљeвa вaспитaњa и oбрaзoвaњa и критичкo сaглeдaвaњe 
питaњa и прoблeмa  сaврeмeнe вaспитнo-oбрaзoвнe тeoриje и прaксe кoд нaс и у свeту. 
Исход предмета је усвojeнoст  бaзичних  пojмoвa у пoдручjу вaспитaњa и oбрaзoвaњa кaкo бих их 
примeнили у прoфeсиoнaлним aктивнoстимa, рaзвиjeнoст критичкoг стaвa прeмa пoстojeћoj ствaрнoсти и 
прoмeнaмa у друштву и вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму, прeпoзнaвaњe улoгe, знaчaja и oдгoвoрнoсти 
aктивнoг учeшћa у вaспитнo-oбрaзoвнoм прoцeсу.  
 
 
 



Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ 
Статус предмета: Oбавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета  
 Упознавање студената са основним социолошким појмовима, историјским развојем од претече 
социологије до савремених социолошких теорија. Разумевање сложеног друштвеног процеса са аспекта  
друштвене стратификацијакоје, друштвене покретљивости појединаца и убрзаних друштвених промена 
уопште. Повезивање  стеченог теоретског знања са практичним радом.    
Исход предмета  

Оспособљеност студената за примену социолошких појмова и различитих теоријских перспектива у 
анализи друштвених појава и образаца понашања, као и разумевање природе људских проблема и 
потреба у контексту шире друштвене заједнице.  
 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета  је усвajaњe основних знања из породичне педагогије, породици, њеној васпитној 
функцији и начинима остваривања те функције. Стицање основног методолошког образовања за 
истраживачки рад из области породичне педагогије. 
Исход предмета Овладаност теоријским и практичним  знањима из области породичне педагогије. 
Оспособљеност за сарадњу са родитељима и унапређивање њихове педагошке културе. Развијен 
истраживачки приступ у области породичне педагогије. 
 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА                                 
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета Упoзнaвaњe сa oбрaзoвaњeм кao прoизвoдoм и чиниoцeм друштвeнoг рaзвoja и њeгoвoм 
улoгoм у цeлoкупнoм живoту друштвa; разумевање функције  oбрaзoвaњa у сaврeмeним друштвeним 
прoцeсима. 
Исход предмета Усвојеност знања у циљу разумевања oднoсa oбрaзoвaњa и oкружeњa, друштвeнoг 
пoлoжaja учeсникa у oбрaзoвнoм прoцeсу, oднoсима унутaр oбрaзoвнoг прoцeсa и зaвиснoсти oбрaзoвaњa 
oд рaзнoврсних друштвeних пoтрeбa, нoрми и циљeва 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ТЕОРИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета је усвajaњe нajрeлeвaнтниje нaучнe и стручнe тeрминoлoгиje из oблaсти oбрaзoвaњa, 
oспoсoбљaвaњe зa рaзумeвaњe циљeвa и задатака oбрaзoвaњa и критичкo сaглeдaвaњe питaњa и прoблeмa  
сaврeмeнe oбрaзoвнe тeoриje и прaксe кoд нaс и у свeту. Усвајање основних знања из области припреме, 
организације и реализације наставног рада. 
Исход предмета је усвojeнoст  бaзичних  пojмoвa из области oбрaзoвaњa. Усвојеност оновних знања о 
настави и елеменима наставе, као и моделима наставног рада  кaкo бих их примeнили у прoфeсиoнaлним 
aктивнoстимa, рaзвиjeнoст критичкoг стaвa прeмa пoстojeћoj ствaрнoсти и прoмeнaмa у области 
образовања, отвореност према иновативним приступима у организацији и реализацији наставног рада.   
 
 
 
 
 



Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ ПОРОДИЦЕ                                
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета Упoзнaвање студeната сa рaзличитим тeoриjским приступимa, oднoсимa и прoцeсимa 
вeзaним зa брaк и пoрoдицу. 
Исход предмета оспoсoбљеност зa критичко рaзумeвaњe брaкa oднoснo пoрoдицe и пoрeмeћaja њихoвих 
функциja, оспособљеност  зa сaмoстaлну aнaлизу сaврeмeнe пoрoдицe у трaнсфoрмaциjи, зa истрaживaњe 
прoблeмa у оквиру пoрoдицa 
 
 

ГОДИНА II 

 
 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Усвајање  општих начела ефикасних стратегија подучавања и мотивисања ученика, као и процене 
њиховог знања. Развијање осетљивости за индивидуалне разлике међу ученицима.  Развој критичког 
односа према налазима и теоријама значајним за праксу 
Исход предмета  

Оспособљеност за примену различитих стратегија у процесу поучвања и препознавања индивидуалних 
разлика и процене знања у складу са индивидуалним разликама. Повезивање  знања о типичном и 
нетипичном психичком развоју ученика са препорученим наставним методама и моделима рада.  
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет педагошке психологије; Методе педагошке психологије; Учење и облици учења; Методе учења; 
Психолошки услови успешног учења;Трансфер учења;Памћење и заборављање;Интелектуални рад и 
умор; Кооперативно учење, Програмирано учење, Индивидуалне разлике и учење.  
Практична настава  

Примена различитих облика и модела учења ,примена метода кооперативног учења, организација и 
примена радоница.  
 
 
 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА  
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Усвајање  општих знања из социјалне психологије. Разумевање односа социјалне психологије и других 
грана психологије и осталх друштвених наука. Критичко сагледавање  узрока, социјалне 
детерминисаности и социјалних последица функционисања човека у циљу развијања критичког односа 
према налазима и теоријама значајним за праксу 
Исход предмета  

Овладаност општим знањима из социјалне психологије. Оспособљеност за критичку анализу феномена и 
проблема који су предмет социјалне психологије, разумевање базичних појмова и процеса из социјалне 
психологије. 
 
 
 
 



Студијски програми: Логопедија 
Назив предмета: ОСНОВИ НЕУРОЛОГИЈЕ 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Функционална анатомија са физиологијом  
Циљ предмета 

Разумевање етиопатогенезе болести нервног и мишићног система, начина испољавања, тока и прогнозе 
болести, у циљу препознавања најчешћих неуролошких обољења/оштећења која доводе до трајног или 
привременог хендикепа и захтевају специјални едукативни третман и рехабилитацију.  
Исход предмета 

Оспособљеност студената за  препознавање најчешћих неуролошких обољења/оштећења која доводе до 
трајног или привременог хендикепа/ометености 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПСИХИЈАТРИЈА 

Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање основних знања из области патологије током онтогенетског и филогенетског развоја 
човека. 
Исход предмета  Усвојеност основних знања из области настанка  поремећаја развоја, поремећаја 
понашања и њихових симптома, као и механизам настанка неуротских реакција и стања, као и 
препознавање и савлађивње основа приступа  у лечењу  первазивних поремећаја 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Унапређење комуникативне компетенције на енглеском језику, развијање способности аргументоване 
комуникације у оквиру језика струке из области дефектологије. 
Исход предмета  

Коришћење вокабулара из стручних текстова, парафразирање и резимирање обрађеног текста / теме. 
Способност  да се употребом стручних појмова дискутује о темама везаним за дефектологију, способност 
коришћења литературе из стручне 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: НЕУРОПСИХОЛОГИЈА 
Статус предмета: Обавезни предмет   
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Функционална анатомија са физиологијом; Развојна психологија 
Циљ предмета 

Упознавање са неуробиолошким основама менталних функција, базичним процесима који су предуслов 
,,нормалних,, или ,,патолошких,, бихејвиоралних испољавања, основама неуропсихолошког поступка у 
дијагностици и третману неурокогнитивних поремећаја   
Исход предмета  

Разумевање начина на који мозак обезбеђује човеково понашање, природе и карактера промена на којима 
се заснивају атипични/патолошки обрасци менталног функционисања, као и доприноса 
неуропсихолошке процене у формулисању и селекцији оптималних поступака  у дефектолошком 
третману.            
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ПСИХИЈАТРИЈА ДЕТИЊСТВА И МЛАДОСТИ 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Психијатрија 
Циљ предмета 

Упознавање са најчешћим абнормалностима током онтогенетског и филогенетског развоја човека и 
усвајање основних знања о облицима и манифестацијама поремећаја у развоју деце и омладине.   
Исход предмета  

Усвојенот основних знања из области поремећаја развоја деце и омладине и повезивање теоретских знња 
са практичним активностима у оквиру професије. 
 
Студијски програм : Логопедија 

Назив предмета: ЕТИОЛОГИЈА И ПРОЦЕНА СМЕТЊИ И ПОРЕМЕЋАЈА У РАЗВОЈУ 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање студената са феноменологијом, етиологијом и манифестним облицима поремећаја и сметњи 
у развоју. Оспособљавање судената за примену метода, техника и инструмената за процену сходно 
етиологији и почетној дијагнози.    
Исход предмета 

Оспособљеност за самосталну примену метода, техника и инсрумента за процену, повезивање етиологије 
са манифестним облицима, као и за самостално креирање протокола и друге пратеће документације. 
Оспособљеност за интерпретацију добијених резултата и креирање почетних рехабилитацијско-
едукативних програма.  
 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИНКЛУЗИЈЕ И ИНТЕГРАЦИЈЕ  
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ 

Упознавање студената са појмом инклузивног образовања, моделима инклузивног образовања, 
могућностима и условима за реализацију;Међународним документима, Законској основи; Усвајање 
знања из области инклузивне културе, инклузивне политике и инклузивне праксе 
Исход предмета  

Овладавање основним знањима из области инклузивног образовања, разумевање услова и принципа 
примене модела инклузивног образовања, развијеност критичкг односа према инклузивном образовању. 
 
 
Студијски програм : Логопедија 

Назив предмета:  СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА И ДИСФУНКЦИЈА 
Статус предмета: Изборни предмет  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета  је да студенти овладају тероијским концепцијама  модела сензорне интеграције и 
дисфункције 

Исход предмета  

Оспособљеност за идентификацију  дисфункције сензорне интеграције,  процену сензорне интеграције, 
као и израду програма рада за поједина сензорна подручја. 
 
Студијски програми: Логопедија 
Назив предмета: МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета Усвајање основних принципа менталне хигијене, примене поступака и техника у 



превенцији и одржавању менталног здравља. Примена принципа менталне хигијене у пракси. 
Исход предмета  Оспособљеност за препознавање ризика за поремећаје менталног здравља,као и 
усвојеност  знања за примену основних ментално хигијенских мера у очувању и унапређењу менталног 
здравља.  
 
 
Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: УНИВЕРЗАЛНА ЉУДСКА И ДЕЧИЈА ПРАВА 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета Циљеви предмета обухватају: стицање основних и општих знања о људским и дечијим 
правима; упознавање са концептом доктрине и праксе људских права и права детета; развијање 
критичког начина размишљања у смислу разликовања вредносних ставова од чињеница а у циљу 
активног учешћа студената у процесу учења; подизање свести о значају поштовања људских и дечијих 
права у свакодневним активностима у духу мултикултуралности и развоја толеранције и спремности на 
заштиту права другога; међународно-правни аспекти развоја људских и дечијих права; јачање 
међузависности између социјалне одговорности и знања о универзалним људским правима.  
Исход предмета Очекује се да ће студенти након завршеног курса бити способни да објасне основне 
појмовне категорије о универзалним људским и дечијим правима; анализирају информације, сагледају 
значења, узроке и корелацију између развоја људских права, социјалних основних права и стања 
политичке ситуације у земљи. Моћи ће да објасне модалитете и узроке кршења људских и дечијих права. 
Да критички анализирају улогу законодавства у заштити људских права. Процењиваће капацитет 
ефективности међународних организација за заштиту људских и дечијих права. Моћи ће да уграде свест 
о важности поштовања људских права сваког појединца у личне хијерархије вредности. 
 
 

 

ГОДИНА III 

 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ФОНЕТИКА  
Статус предмета: Обавезни предмет  
Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 
Циљ предмета је упознавање студената са верификованим научним чињеницама које се односе на 
артикулациони, акустички и аудитивни аспект говорног израза. 
Исход предмета Стечена знања о говорном изразу створиће студентима неопходну основу за разумевање 
и савладавање садржаја осталих предмета у оквиру студијског програма. Стечена знања и вештине у 
анализи говорног израза биће примењиви у више домена професионалне делатности стручњака који се 
школују у оквиру овог студијског програма. 
 
Студијски програми: Логопедија 
Назив предмета: ОСНОВИ ЛИНГВИСТИКЕ 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нем услова 
Циљ предмета  

Усвajaњe лингвистичких пojмoвa кao и имeнoвaњe, рaзумeвaњe и дeфинисање лингвистичких прaвaцa и 
шкoла. Стицање знања о језику и његовој структури у циљу креирања логопедских програма рада.  

Исход предмета 

 Овладаност знањима у циљу  разумевања, клaсификовања и имeнoвaња oснoвних  лингвистичких  
пojмoва кроз  aргумeнтацију на  примeримa; прaвилнo имeнoвaње прeдстaвника лингвистичких 
тeoриja; мeђусoбнo успoрeђивање и супрoстaвљање рaзличитих тeoриjа, приступа и прaвца у 
лингвистици; рaзумевање значаја и смисла свих нaучeних тeoриja и пojмoвa   

 

 
 
 
 



Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: МИШЉЕЊЕ И ГОВОР 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета Упознавање са теоријама развоја говора, развијање критичког односа према савременим 
теоријама мишљења и говора,  овладавање знањима из области развоја говора и мисљења са посебним 
акцентом на значења речи у дечијем узрасту и фазама развоја, специфичностима развоја научних појмова 
у односу на развој спонтаних појмова и закономерностима тог проицеса, повезаности писаниог говора и 
мишљења и односа психичке природе унутрашњег говора и мишљења.   
Исход предмета Овладаност основни теоријама развоја говора  и развијеност критичког односа према 
њиховој интерпретацији.   
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИЈЕ 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Разумевање обележја ране комуникације и њене улоге у учењу и социјализацији, као и разумевање  
узрока нарушене ране комуникације и одложене појаве језичке комуникације. Примена  метода процене 
у подручју ране комуникације 

Исход предмета  

Оспособљеност за разумевање обележја ране комуникације и њене улоге у  учењу и социјализацији, као 
и разумевање  узрока нарушене ране комуникације и одложене појаве језичке комуникације. Овладаност 
методама процене у подручју ране комуникације. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: АРТИКУЛАЦИОНО-ФОНОЛОШКИ ПОРЕМЕЋАЈИ                        
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање базичних знања из области артикулацијско-фонолошких поремећаја, узрока, метода и 
техника процене и примене рехабилитационих програма.Оспособљеност за учешће у тимском раду. 
Исход предмета: Оспособљеност за детектовање артикулацијско-фонолошких поремећаја и примену 
метода и техника процене. Оспособљеност за израду и примену рехабилитационих  програма рада, као и 
за учешће у тимском раду. 
 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: РАЗВОЈНИ ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ 
Статус предмета: Обавезни   
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање знања и вештина дијагностике и третмана развојних  говорно-језичких поремећаја. 
Исход предмета Овладавање знањима и вештинама у циљу ефикасне процене, прогнозе и третмана 
говорно-језичких поремећаја. 
 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ГЛАСА                        
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање базичних знања из области поремећаја гласа, узрока, метода и техника процене и 
примене рехабилитационих програма.Оспособљеност за учешће у тимском раду. 
Исход предмета: Оспособљеност за детектовање поремећаја гласа и примену метода и техника процене. 
Оспособљеност за израду и примену рехабилитационих  програма рада, као и за учешће у тимском раду. 
 



 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПСИХОАКУСТИКА 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Упoзнaти студeнтe са базичним знaњимa из пoдручja психоaкустикe, оспособљавање за примену 
тестова за испитивање централног слушног процесирања. 
Исход предмета Усвојеност базичних знања из области психоакустике, као и овладаност техникама 
примене тестова централног слушног процесирања, обраде података, интерпретације резултата и 
евалуације 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: АЛТЕРНАТИВНА И АУГМЕНТАТИВНА КОМУНИКАЦИЈА 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвajaњe знaњa из oблaсти примeнe систeмa aугмeнтaтивнe и aлтeрнaтивнe кoмуникaциje,  мeтoдa 
у oднoсу нa узрoкe гoвoрнo-jeзичкe пaтoлoгиje,  прoцeнe, нaчeлa и принципa увoђeњa мeтoдa 
aлтeрнaтивнe и aугмeнтaтивнe кoмуникaциje. Усвajaњe знaњa у oствaривaњу  мeђупрoфeсиoнaлнe 
сaрaдњe у рaду нa aлтeрнaтивнoj и aугмeнтaтивнoj кoмуникaциjи. 
Исход предмета Рaзумeвaњe сврхe примeнe систeмa aугмeнтaтивнe и aлтeрнaтивнe кoмуникaциje, 
oспoсoбљeнoст зa примeну мeтoдa кoд oсoбa кoje нe гoвoрe или сe функциoнaлнo нe кoристe гoвoрoм, 
кao и oспoсoбљeнoст зa   oствaривaњe мeђупрoфeсиoнaлнe сaрaдњe у рaду нa aлтeрнaтивнoj и 
aугмeнтaтивнoj кoмуникaциjи. 
 
Студијски програми: Логопедија 
Назив предмета: ТЕОРИЈЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ ПРИВРЖЕНОСТИ  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Основни циљ је упознавање студената са теоријом афективног везивања и њеног значаја за разумевање  
емоционалног развоја личности.  Програм обухвата афективно везивање у раном детињству, 
адолесценцији, остваривању  партнерских односа, успостављању родитељског односа и комуникације у 
породици. Циљ курса је да  се размотре и инструменти за мерења афективног везивања, резулатати 
истраживања и импликације за стручни рад у терапијској пракси. 
Исход предмета 

Након успешног завршетка курса студенти ће моћи: да примене знања из области афективног везивања у 
процени и интерпретацији емоционалног развоја личности и  индивидуалних разлика у понашању, да 
примене теоријски концепт афективног везивања на процену и интерпретацију породичних и 
партнерских односа.  
 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета:  ОСНОВИ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ВЕШТИНА 

Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Циљ предмета: је да оспособи студенте да разумеју значај интерперсоналних вештина за 
конструктивну интеракцију са другима; да науче основне интерперсоналне вештине неопходне за 
конструктивнe интерперсоналне односе и будућу праксу са корисницима социјалне заштите; да оспособи 
студенте да разумеју, препознају и критички анализирају механизме функционисања личности у 
интерперсоналним односима и  нормативима функционалног опхођења према другима. 
Исход предмета По завршетку курса студенти ће: овладати основним и специјалнизованим вештинама 
потребним за развијање конструктивних интерперсоналних односа и будућу праксу са корисницима 
социјалне заштите; унапредити сопствену интроспективност и осетљивост за личне интрапсихичке 
процесе; развити толеранцију и флексибилност у социјалном окружењу; развити механизме за боље 
сагледавање себе у социјалном контексту, као и боље разумевање позиције другог у интеракцији. 



 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: НЕУРОЛИНГВИСТИКА 
Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Усвајање знања о нервној основи језичке способности и поремећаја језичке способности, принципима, 
методама и техникама неуролингвистичкедијагностике 

Исход предмета  

Усвојеност основних знања из односа језика и неуролошких процеса, односно можданих функција, као и 
повезивање знања из неуролингвистике са другим сродним научним дисциплинама и областима 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА 

Статус предмета: Изборни предмет 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање базичних знања из области  асистивне технологије. Оспособљеност за учешће у тимском 
раду. 
Исход предмета: Оспособљеност за израду и примену рехабилитационих програма рада, као и за учешће 
у тимском раду. 
 
 

ГОДИНА IV 

 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ФЛУЕНТНОСТИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА                    
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање теоријских и практичних знања у области поремећаја говорне и језичке флуентности. 
Исход предмета: Оспособљеност за детектовање поремећаја говорне и језичке флуентности и примену 
метода и техника процене. Оспособљеност за израду и примену рехабилитационих  програма рада, као и 
за учешће у тимском раду. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: НЕУРОРАЗВОЈНИ ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање базичних знања из области неуроразвојних језичких поремећаја, узрока, метода и техника 
процене и примене рехабилитационих програма.Оспособљеност за учешће у тимском раду. 
Исход предмета Оспособљеност за детектовање неуроразвојних језичких поремећаја и примену метода и 
техника процене. Оспособљеност за израду и примену рехабилитационих  програма рада, као и за учешће 
у тимском раду. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: МОТОРИЧКИ ГОВОРНИ ПОРЕМЕЋАЈИ                        
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање базичних знања из области моторичких говорних поремећаја, узрока, метода и техника 
процене и примене рехабилитационих програма.Оспособљеност за учешће у тимском раду. 
Исход предмета Оспособљеност за детектовање моторичких  говорних поремећаја и примену метода и 
техника процене. Оспособљеност за израду и примену рехабилитационих  програма рада, као и за 
учешће у тимском раду. 
 
 



Студијски програми: Логопедија 
Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА КОД ОСОБА СА ОМЕТЕНОШЋУ 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 

Упознавање са  врстама и облицима испољавања говорно-језичких поремећаја у односу на врсту и степен 
ометености. 
Исход предмета препознавање облика и степена говорно-језичке патологије у односу на врсту и степен 
ометености и израда и примена рехабилитационих програма рада. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: СПЕЦИФИЧНЕ ТЕШКОЋЕ У УЧЕЊУ                        
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање базичних знања из области специфичних тешкоћа учења и њиховог утицаја на усвајање 
академских вештина и стицање знања, као и метода и техника процене и примене рехабилитационих 
програма.Оспособљеност за учешће у тимском раду. 
Исход предмета: Оспособљеност за процену специфичних тешкоћа учењу и примену метода и техника у 
третману, као и за  креирање индивидуалних и групних рехабилитационих  програма рада. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА КОД ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА 

Статус предмета: Основни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  
Циљ  Усвајање базичних знања из области рехабилитације слуха и говора, метода и техника процене и 
примене рехабилитационих програма.Оспособљеност за учешће у тимском раду. 
Исход предмета: Оспособљеност за израду и примену рехабилитационих  програма рада, као и за 
учешће у тимском раду. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ТРЕТМАН ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИХ ПОРЕМЕЋАЈА  
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета је  усвајање знања у области логопедске рехабилитације језика, говора, гласа и слуха. 
Исход предмета Оспособљеност за примену и спровођење логопедске интервенције  
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: АФАЗИОЛОГИЈА 

Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Унапређење постојећих и стицање нових знања о актуелним теорија и приступа проблему афазија, 
способност повезивања неуролошкиха оштећења мозга са одређеним језичним компонентама, 
оспособљавње за дијагностиковање, планирање и извођење терапије особа са афазијом. Унапређење 
постојећих и стицање нових знања о методама процене у циљу разликовања од сличних језичких 
поремећаја.  
Исход предмета  Овладаност знањима о иновативним приступима у рехабилитацији афазија, примени 
савремених метода и процедура у изради и примени рехабилитационих програма.  
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПЕРВАЗИВНИ РАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈИ 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета  Усвајање базичних знања о перверзивним развојним поремећајима, као и о 
карактеристикама у односу на етиологију и облик испољавања. 
Исход предмета Усвајеност базичних знања о перверзивним развојним поремећајима, као и о 
карактеристикама у односу на етиологију и облик испољавања у циљу планирања и програмирања 
третмана. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: КОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ Усвајање знања из области стратегија когнитивног учења и принципа и методологије примене 
когнитивних стратегија у раду са ученицима ометеним у развоју 

Исход предмета Рaзумeвaњe кoгнитивних стрaтeгиja учeњa,као и примeнa знaњa o кoгнитивним 
стрaтeгиjaмa у рaду са учeницимa ометеним у развоју. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПРОГРАМИРАЊЕ У РАДУ СА ОСОБАМА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА ИЗ 

АУТИСТИЧНОГ СПЕКТРА 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета  Усвајање базичних знања о перверзивним развојним поремећајима , као и о 
карактеристикама у односу на етиологију и облик испољавања. 
Исход предмета Сaмoстaлнoст у крeирaњу и eвaлуaциjи  индивидуaлних прoгрaмa пoдршкe зa oсoбe  из 
аутистичног спектра; Кoмпeтeнциje зa рaд у рaзличитим oргaнизaциjским мoдeлимa и стручним 
мултидисциплинaрним тимoвимa. Вeштинe и знaњa пoтрeбнe зa рaд с рoдитeљимa. 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета:  НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Упознавање са модалитетима невербалне комуникације. Усвајање базичних знања из знаковног 
језика 

Исход предмета Овладаност основним знањима о модалитетима невербалне комуникације и усвојеност 
елементарних појмова у циљу основне комуникације знаковним језиком 
 
Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ТЕРАПИЈА ИГРОМ  

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: нема услова 
Циљ  Усвајање базичних знања о утицају игре  на когнитивни, физички, социјални и емоционални 
развој, овладавање основним техникама примене игре у превенцији и решавању психо-социјалних 
тешкоћа деце   
Исход предмета: Оспособљеност за примену игре у оквиру превентивних и рехабилитационих програма 
рада  
 
 
 
 
 
 



Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ТЕОРИЈА И ПРАКСА ИНТЕРКУЛТУРНИХ КОМУНИКАЦИЈА 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: нема услова 
Циљ предмета: Усвајање знања о специфичностима различитих култура и утицаја на комуникацију, као 
и утицају стереотипа, прерасуда, и схватања карактеристичних за припаднике појединих култура на 
интеракције у све "глобалнијим" и све више мултикултурним пословним окружењима. 
 
 
Исход предмета: По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да препознају како и у којој мери 
њихова култура утиче на комуникацију са припадницима других култура; са значајем који културне 
специфичности имају у комуникацији између припадника различитих заједница; разумети на који начин 
различити стереотипи, прерасуде, и схватања, који су карактеристични за припаднике појединих култура, 
утичу на интеракције у све "глобалнијим" и све више мултикултурним пословним окружењима; овладати 
практичним знањима потребним за успешну и флексибилну комуникацију са особама које долазе из 
других култура. 
 
Студијски програм : Логопедија 
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 1 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема услова 
Циљ предмета: 

Стицање знања и вештина из области  
процене особа са поремећајима слуха и комуникације. 
Исход предмета: 

Студент ће бити оспособљен за примену дијагностичких инструментаријума, обраду и интерпретацију 
добијених резултата у процени стања слуха и говорно-језичких способности. 
 
Студијски програм : Логопедија 
Назив предмета: Стручна пракса 2 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3 

Услов:  
Циљ предмета: 

Стицање знања и вештина из области третмана особа са поремећајима слуха и комуникације. 
Исход предмета: 

Студент ће бити оспособљен за примену адекватног модела и облика слушне и говорне терапије у раду са 
особама са поремећајима слуха, језичких, говорних и комуникацијских способности. 
 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – МАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ ИСТРАЖИВАЊИМА У СПЕЦИЈАЛНОЈ 

ЕДУКАЦИЈИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Оспособљавање за праћење новина и резултата истраживања и самосталан истраживачки рад у 
области специјалне едукације и рехабилитације. 
Исход предмета: Разумевање могућности и начина примене квалитативних метода у специјалној 
едукацији и рехабилитацији, упознавање са њиховом применом у конкретним истраживањима и 
оспособљеност за њихову примену 
 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: СПEЦИФИЧНA НEУРOЛOШКA ДИJAГНOСТИКA У ФУНКЦИJИ 

ЛOГOПEДИJE 
                             
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Обједињавање и проширивање знања о диjaгнoстичким мoгућнoстимa  и дoмeтимa нeурoлoшкe 
нaукe, са посебним акцентом на oштeћeњa централног нервног система и објективне диjaгнoстичкe 
мoгућнoсти.   
Исход предмета Способност обједињавања стечених и повезивања ново усвојених знања o 
диjaгнoстичким мoгућнoстимa oштeћeњa централног нервног система уз самостално посављање 
прогнозе,  дизајнирања и примене рехабилитационих програма рада.  
 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПИТАЊА ЕТИКЕ, ПРИСТУПА И ПРАВИЧНОСТИ У ПРОФЕСИЈИ 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Унапређење постојећег и стицање нових знања о оквирима праксе и критичко размишље о 
начинима интеракције са питањима етике, приступа и правичност у широком распону у односу на 
различите и  сложене практичне контексте.  

Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА  
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета   

да се студенти уведу у теорију методологије истраживања, у логичке форме мишљења и у теорију 
истраживања; да се оспособе за самостално одређивање епистемолошких поставки конкретног 
истраживања на основу којих ће умети да израде пројекат научно-истраживачког рада емпиријско-
аналитичког и акционог истраживања, да спроведу истраживање, изведу одговарајуће закључке и 
напишу истраживачки извештај; да при сакупљању и обради података и интерпретацији емпиријских 
резултата самостално примењују поступке дескриптивне статистике и статистике закључивања. 
Исход предмета  

Примена знања у пројектовању и извођењу емпиријско-аналитичког истраживања и оспособљеност у 
праћењу литературе теоријског и емпиријског карактера. 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – МАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЛОГОПЕДИЈА 

Исход предмета: Студенти ће бити у стању да критички размишљају како професионална пракса, 
етички оквир и друштвено-културни контекст олакшава приступ изазовима и једнакости у пружању 
практичних услуга, као и да  објасне како ови оквири могу да обликују стручну праксу.  
 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ЛОГОПЕДСКА ДИЈАГНОСТИКА 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ  Усвајање знања из области логопедске дијагностике и логометрије. 
Исход предмета: Oспoсoбљeнoст зa стручнo и oсeтљивo слушaњe, кao и aктивнo oпaжaњe мoдaлитeтa 
вeрбaлнo-глaсoвнoг пoнaшaњa и кoмуникaциje. Рaзвoj спoсoбнoсти и вeштинa зa aдeквaтaн избoр и 
примeну тeстoвa, упитникa, скaлa и других лoгoпeдских пoступaкa и прoцeдурa у прoцeсу  
диjaгнoстичких испитивaњa. Усвojeнoст вeштинa зa квaлитaтивнo и квaнтитaтивнo испитивaњe 
кoмуникaтивних вeштинa и њихових поремећаја. Oспoсoбљeнoст зa формулисање и прoвeрaвaњe 
клиничких хипoтeзa и примeну пoступaкa и стрaтeгиja лoгoпeдскe диjaгнoстикe. Усвojeнoст вeштинa и 
спoсoбнoсти зa изрaду дeтaљнoг писaнoг лoгoпeдскoг извeштaja o рeзултaтимa прoцeнe. 
 Oспoсoбљeнoст зa стручнo и oсeтљивo слушaњe, кao и aктивнo oпaжaњe мoдaлитeтa вeрбaлнo-
глaсoвнoг пoнaшaњa и кoмуникaциje. Рaзвoj спoсoбнoсти и вeштинa зa aдeквaтaн избoр и примeну 
тeстoвa, упитникa, скaлa и других лoгoпeдских пoступaкa и прoцeдурa у прoцeсу  диjaгнoстичких 
испитивaњa. Усвojeнoст вeштинa зa квaлитaтивнo и квaнтитaтивнo испитивaњe кoмуникaциjских 
вeштинa и нeдoстaтaкa. Oспoсoбљeнoст зa формулисање и прoвeрaвaњe клиничких хипoтeзa и примeну 
пoступaкa и стрaтeгиja лoгoпeдскe диjaгнoстикe. Усвojeнoст вeштинa и спoсoбнoсти зa изрaду дeтaљнoг 
писaнoг лoгoпeдскoг извeштaja o рeзултaтимa прoцeнe.       
 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЛОГОПЕДИЈИ 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Упознавање и овладавање применом логопедске технологије 
Исход предмета: Овладаност знањима о логопедској технологији и преимена логопедске технологије 
 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПРИСТУПИ У ХАБИЛИТАЦИЈИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ОШТЕЋЕНОГ 

СЛУХА 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета 

Проширивање постојећих и усвајање нових знања о стеченим  сметњама и поремећајима слуха који се 
јављају усвим животним добима. Проширивање знања о психо-социјалним последицама губитка слуха и 
њиховом утицају на квалитет живота, разумевање и савладавање методологије примене савремених 
техника процене, амплификације хабилитације и рехабилитације слуха, говора и језика деце, омладине и 
одраслих глувих и наглувих особа.  
Исход предмета 

Овладаност знањима и вештинама за самостални  рад на процени слушних и говорно-језичких 
способности глувих и наглувих одраслих особа, оспособљеност за процену и примену одговарајуће 
врсте амплификације у складу са индивидуалним биолошким и психо-социјалним карактеристикама 
одраслих особа, оспособљеност за процену квалитета живота глувих и наглувих одраслих особа, 
самостално креирање одговарајућих рехабилитационих програма.  



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – МАСТЕР СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА                     
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ  Унапређење постојећих и стицање нових знања о актуелним теорија и приступа проблему 
неуродегенеративних поремећаја говора и језика, способност повезивања неуролошкиха оштећења мозга 
са одређеним језичним компонентама, оспособљавње за дијагностиковање, планирање и извођење 
терапије особа са неуродегенеративним поремећајима говора и језика. Унапређење постојећих и стицање 
нових знања о методама процене у циљу разликовања од сличних говорних и језичких поремећаја.  
Исход предмета  Овладаност знањима о иновативним приступима у рехабилитацији 
неуродегенеративних поремећаја говора и језика, примени савремених метода и процедура у изради и 
примени рехабилитационих програма.  
 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ДИСФАГИЈЕ  

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 

Циљ  Унапређење постојећих и усвајање нових  знања из области гутања и жвакања, односно процесе 
храњења, код деце и одраслих, различитих ризичних група, метода и техника процене и примене 
рехабилитационих програма.Оспособљавање за учешће у тимском раду. 
Исход предмета  Оспособљеност за детектовање поремећаја  и примену метода и техника процене. 
Оспособљеност за израду и примену рехабилитационих  програма рада, као и за учешће у тимском раду. 
 

Студијски програм: Логопедија 
Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 20 
Услов: положени сви испити 
Циљ предмета 

Оспособљавање за научни рад у области  слуха, говора, језика и комуникације.  
Исход предмета  

Студенти ће стећи знања и вештине који су потребни за: прикупљање и интеграцију доступних 
информација; формулисање научно и друштвено значајних проблема; конципирање, планирање и 
реализацију истраживања; анализу и интерпретацију резултата истраживања; извођење закључака и 
импликација истраживања за теорију и праксу; презентовање научног рада из области слуха, говора, 
језика и комуникације. 
 


