
КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У ДРУШТВЕНО 

ХУМАНИСТИЧКИМ НАУКАМА 

Наставник:  Александар Лукић,  Манић М. Љиљана,  

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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Могућност и границе научног истраживања. Парадигме истраживања. Врсте истраживања. Емпиријско-

аналитичка истраживања. Акциона истраживања. Реализација истраживања. Пројекат истраживања. 

Мерење у истраживању. Теоријска метода. Експериментална метода. Дескриптивна метода. Историјска 

метода. Ток емпиријско-аналитичког истраживања. Анализа садржаја документације. Посматрање са 

учешћем. Квалитативни интервју. Анкетирање. Процењивање и просуђивање. Социометријски 

истраживачки поступак. Формирање базе података. Кодирање мерних инструмената. Узорак 

истраживања. Мере просека. Мере варијабилности. Утврђивање повезаности варијабли. Т-тест. Хи-

квадрат тест. Примена резултата емпиријско-аналитичког истраживања. 

Практична настaва 

Израда пројекта истраживања. Анализа пројеката истраживања. 

Литература 

1. Печујлић М., Милић В. (2003). Методологија друштвених наука,Визартис,  Београд. ISBN 86-

84199-08-1стр.245 

2. Кундачина, М., Банђур, В. (2007). Методолошки практикум – вежбе из методологије педагошких 

истраживања. Ужице: Учитељски факултет. ISBN 978-86-7700-082-0   

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Излагање, самостални рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 15   

семинар 25   

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ЛОГОПЕДСКА ДИЈАГНОСТИКА 

Наставник:  Чаушевац-Стојиљковић С. Драган 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

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. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Основни појмови базичних начела и стратегије у логопедској дијагностици. Научна утемељеност 

дијагностичког истраживања поремећаја гласа, гутања, говора, језика, читања, писања и целокупног 

поремећаја хумане комуникације. Примена стандардних логопедских тестова и инструмената у 

логопедској дијагностици. Примена нестандардних поступака и процедура у прикупљању ваљаних и 

потребних података у логопедској дијагностици. Квалитативне и квантитативне методе и поступци у 

процесу логопедске дијагностике.  

Практична настава 

Логопедска дoкумeнтaциja.  Лoгoпeдскa диjaгнoзa и прoцeнa. Лoгoпeдскo диjaгнoстички извeштaj: 

структурa, сaдржaj и нaчин прикaзивaњa. Примeнa кoмпjутeрских прoгрaмa у лoгoпeдскoj диjaгнoстици. 

Прeзeнтaциjа рeзултaтa диjaгнoстичкoг прoцeсa, усмeнo (прeд тимoм стручњaкa, рoдитeљимa, 

клиjeнaтима, кoлeгиjумимa), писaнo. 

Литература: 

1. Tomblin, J. B., Morris, H. L., & Spriestersbach, D. C. (Eds.). (2000). Diagnosis in speech-language 

pathology. Singular Publishing Group. 

2. Инструменти и мерења у логопедији. (2013). Конгрес логопеда Србије. Национални скуп са 

међународним учешћем. Зборник радова. Ур. Неда Милошевић. Дивчибаре: Удружење логопеда Србије. 

ISBN 978-86-915577-1-3.  

3. Бојанин, С., & Ћордић, А. (1997). Општа дефектолошка дијагностика. Београд: Завод за уџбенике. 

(одабрана поглавња), ISBN 86-17-05978-8;  

4. Кeрaмитчиeвски,С.(1990). Oпштa лoгoпeдиja сa истoриjoм лoгoпeдиje и бaзичним лoгoпeдским 

рeчникoм, поглавље: Логопедска дијагностика,  Нaучнa књигa, Бeoгрaд  ISBN 86-23-60084-3 

5. Приручник зa прoцeну психoмoтoрнoг рaзвoja прeдшкoлскe дeцe (1984). Рaзвoj и прoцeнa гoвoрa 

прeдшкoлскe дeцe од 133до139стр.  Институт  зa мeнтaлнo здрaвљe; Бeoгрaд. 

6. HeĎever, M., Nikolić, B., Fabijanović, A. Dihotički test riječi: metrijska svojstva. Hrvatska revija za 

rehabilitacijska istraživanja. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 49, (1). 49-64. 

 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:2  Практична настава:2 

Методе извођења наставе  

Групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног 

и тандем облика,  рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 

презентације на часу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 15   

колоквијуми /   

семинари 25   

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЛОГОПЕДИЈИ 

Наставник: Неда Р Милошевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ  Упознавање и овладавање применом логопедске технологије 

Исход предмета: Овладаност знањима о логопедској технологији и примена савремене логопедске 

технологије и инструментарије у дијагностици и третману. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Историјски развој логопедске технологије и теоријска основа; основна и специфична технолошка 

средства у логопедском раду; механички и електромеханички логопедски инструменти; аудиовизуелна 

технологија у логопедском раду, аналогно и дигитално слушно процесирање, селективна аудитивна 

филтерска амплификација и дигитална аудитивна филтерска амплификација, анализатори гласа,  

Практична настава: практична овладаности у примени логопедске технологије – примена мехничких и 

електро механичких инструмената, примена дигиталног сигналног процесирања – компјутеризованих 

уређаја, примена програма за гласовну анализу, програми одложеног говорног ефекта. 

Литература: 

1. HeĎever, M. (2010) Ispitivanje poremećaja slušnog procesiranja u učenika osnovne škole pomoću 

dihotičkog testa riječi.U: V. Mildner, M. Liker (ur.) Proizvodnja i percepcija govora: profesoru Damiru Horgi 

povodom njegovog sedamdesetog roĎendana. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za 

fonetiku, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva, FF press. 198-207. 

2. HeĎever, M., Bonetti, A. (2010) Ispitivanje poremećaja slušnog procesiranja pomoću filtriranih riječi 

kod učenika nižih razreda osnovne škole. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 46, (2). 50-60. 

3. HeĎever, M. (2010). Digitalni logopedski set u logopedskoj rehabilitaciji. Logopedija, 2, 1, 20-25 

4. Keith, R. W. (2000) SCAN-C. Test for Auditory Processing Disorders in Children - Revised. The 

Psychological Corporation, Harcourt Assessment company.  

5. Милошевић, Н., Хеђевер, М., Дробњак, Б. (2015). Примена дигиталног логопедског сета у 

третману латералног сигматизма. Говорно-језички поремећаји развојног доба: ИИ Конгрес логопеда 

Србије. Међународни скуп одржан 15-17.маја 2015.године. Зборник радова Ур. Неда Милошевић. 

Београд: Удружење логопеда Србије,стр. 187-195. ISBN 978-86-915577-2-0 

6. Милошевић, Н., Чаушевац Д., Зелић М., Дробњак Б. (2015). Употреба логопедских инструмента: 

Приручник. Београд: Логомедика. ISBN 978-86-918365-0-4. COBISS.SR-ID 219608076 

7. Милошевић, Н., Чаушевац Д., Зелић М., Дробњак Б. (2019). Употреба логопедских инструмента: 

Приручник. Београд: Логомедика (drugo izdanje) 

8. Čauševac. D., Milošević, N. (2019). Logopedija u Srbiji od 1918.godine do 2018.godine.  Tematski 

zbornik radova meĎunarodnog značaja: Socijalna politika na raskršću vekova. Ur. Prof.dr Vladimir Ilić. Visoka 

škola socijalnog rada 

9. Milošević,N., HeĎever,M.,Čauševac,D., Bunijevac, M. (2019). Primena digitalnog logopedskog seta u 

tretmanu poremećaja slušnog procesiranja. X MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA 

KONFERENCIJA„UnapreĎenje kvalitete života djece i mladih“. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i 

mladih Tuzla i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli. Istanbul.  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе  

Групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног 

и тандем облика,  рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 

презентације на часу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијуми 15   

семинари 15   

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: МАС Логопедија и Окупациона терапија 

Назив предмета: Етика и професионални идентитет 

Наставник: Татјана Миливојевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање са основама главних филозофско-етичких теорија и кључним етичким појмовима и методама 

етичког расуђивања. Професионална етика спада у примењену етику, обухвата примену опште етике на 

специјализована поља, односно испитује примену моралних теорија у одређеним подручјима деловања. 

Циљ предмета је јасније и дубље разумевање етичких вредности, изазова и дилема везаних за 

професионални идентитет и рад у хуманистичким или тзв. помажућим професијама.. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да препознају и дефинишу моралне димензије инхерентне интерперсоналним 

односима и ситуацијама, пре свега у професионалном окружењу; развој когнитивних компетенција и 

моралне сензитивности за управљање етички осетљивим и спорним случајевима; идентификовање 

системских и организационих услова који ометају или подржавају моралну димензију професионалног 

деловања; разумевање значаја етичких стандарда  професионалног понашања за развој и оснаживање 

професионалног самопоштовања и идентитета, као једног од стожера персоналног идентитета, углед 

професије, добробит корисника њених услуга, као  и друштвену добробит  
 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 1. Уводно предавање: упознавање студената са циљем, исходом, садржајем предмета, 

начином оцењивања, предиспитним обавезама и завршним испитом; 2. Појмовно одређење морала и етике; 

порекло етичке диспозиције; области проучавања и облици етике; 3. Вредности – специфичност и положај 

моралних вредности у хијерархији вредности; 4. Утилитаризам; 5. Деонтолошка етика; 6. Теорија правде, 

однос морала и закона; 7. Осећајне компоненте морала: социо-емоционална интелигенција, емпатија и 

морална брижност; 8. Професионална етика и етички кодекси; 9. Етика карактера и врлине; 10. 

Психологија морала: фазе моралног развоја; 11. Етика комуникације и интерперсоналне вештине; 12. Улога 

и значај поверења: анализа вишедимензионалног конструкта поверења; 13. Развој професионалног 

идентитета; интегрисање професионалног и персоналног идентитета у хуманистичким професијама; 14. 

Етика и друштвена одговорност: преклапање и разлике.15. Синтетички осврт на пређени пут и размена 

утисака. 

Практична настава: .Етичке анализе случаја и презентације; 2.Дискусије и радионице  

Литература  

1.Сингер Питер (прир.) Увод у етику, ИКЗС Сремски Карловци – Нови Сад, 2004 (одабрана поглавља)  

2.Ди Џорџ Ричард Т., Пословна етика, Филип Вишњић, Београд, 2003 (одабрана поглавља). 

3.Татјана Миливојевић. Кључни фактори лековите интерперсоналне комуникације: психотерапеутски 

модел Годишњак Факултета за културу и медије,  бр. 6, Мегатренд универзитет, Београд, 2014, стр. 155-

176. Доступно у пдф формату. 

4. Татјана Миливојевић. Инфлација употребе речи емпатија и емоционализација етике. Комуникација и 

културa online, год. VI, број  6, 2015. https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/76/47 

5. Татјана Миливојевић, Светлана Вукотић. Поверење у организацији и у односима са клијентима услуга. 

Моћ комуникације, Универзитет Апеирон, Бањалука и Висока школа тржишних комуникација Београд, 

2016,  стр.108-129. http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/19473-

MOC%20KOMUNIKACIJE%20-%20Zbornik%20radova_2016-impresum.pdf 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава уз практичне примере. Интеракцијски рад са студентима. Студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
15 писмени испит 50 

практична настава 15   

https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/76/47
http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/19473-MOC%20KOMUNIKACIJE%20-%20Zbornik%20radova_2016-impresum.pdf
http://weblibrary.apeiron-uni.eu:8080/WebDokumenti/19473-MOC%20KOMUNIKACIJE%20-%20Zbornik%20radova_2016-impresum.pdf


КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

колоквијуми    

семинари 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: СПEЦИФИЧНA НEУРOЛOШКA ДИJAГНOСТИКA У ФУНКЦИJИ 

ЛOГOПEДИJE 

                             

Наставник:  Чаушевац-Стојиљковић С. Драган 

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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Спeцифичнe нeурoлoшкe бoлeсти кoд кojих дoминирajу гoвoрни пoрeмeћajи. Врстe лeзиja  кao и њихoвa 

лoкaлизaциja. Диjaгнoстички критeриjуми  у прoцeни oштeћeњa гoвoрa. Утицaj мoждaнe aутoрeгулaциje 

нa гoвoр. Диjaгнoстичкe мeтoдe и нaчин прoцeнe гoвoрних пoрeмeћaja. Нeки клиничкo- пaтoлoшки 

eнтитeти у нeурoлoгиjи кojи дирeктнo утичу нa пoрeмeћaj гoвoрa. Oснoвнa нaчeлa ултрaзвучнe 

диjaгнoстикe у пoрeмeћajимa цeрeбрaлнe циркулaциje кojи дирeктнo утичу нa  гoвoр. Примeнa TCD 

(трaнскрaниjскa дoплeр сoнoгрaфиja) у брзoм диjaгнoстикoвaњу пoрeмeћaja циркулaциje и зoнa 

oдгoвoрних зa гoвoрнo-jeзичку eкспрeсиjу. Кoмпjутeризoвaнa тoмoгрaфиja мoзгa (CT) и нуклeрнa 

мaгнeтскa рeзoнaнциja (NMR ), пoуздaнe  мeтoдe у прикaзивaњу мoрфoлoшких интрaкaрниjских лeзиja 

oдгoвoрних зa пoрeмeћaje гoвoрa. Рeгиoнaлни мoждaни прoтoк (PET i SPECT), знaчajнe истрaживaчкe 

мeтoдe  у прoучaвaњу гoвoрнo - jeзичких испaдa. Eвoцирaни пoтeнциjaли (ВEП) aкустчкoг и мoждaнoг 

стaблa (BAER) уз њихoвo диjaгнoстичкo знaчeњe. Дифeрeнциjaлнo-диjaгнoстички приступ нeурoлoшким 

пoрeмeћajимa с oсвртoм нa гoвoрнe пoрeмeћaje. 

Практична настава 

Упознавање са резултатима дијагностике, интерпретацијом резултата и њихове примене у логопедском 

третману третману. 

Литература: 

1. Павловић,Д., Павловић,А. (2013). Неуропсихолошка дијагностика, Орион Арт, Београд ISBN 

9788683305865 

2. Hyogo, T.; Nakagawara, J.; Nakamura, J. & Suematsu, K. (1996). Multiple segmental agenesisof the cerebral 

arteries: case report. Neuroradiology, 38(5):433-6 

3. Grotta JC, Norris JW, Kamm B. (1999). Prevention of stroke with ticlopidine: who benefits most? TASS 

Baseline and Angiographic Data Subgroup. Neurology. 42:111–5. 

4. Muller A, Mungersdorf M, Reichmann H, Strehle G, Hummel T (2002). Olfactory function in 

Parkinsonian syndromes. J Clin Neurosci 9: 521–24. 

5. Isozaki E, Naito A, Horiguchi S, Kawamura R, Hayashida T, Tanabe H.(1996). Early diagnosis and stage 

classifi cation of vocal cord abductor paralysis in patients with multiple system atrophy. J Neurol Neurosurg 

Psychiatry  60: 399–402. 

6. Deguchi K, Ikeda K, Shimamura M, et al.(2007). Assessment of autonomic dysfunction of multiple system 

atrophy with laryngeal abductor paralysis as an early manifestation. Clin Neurol Neurosurg  109: 892–95. 

7.Wu YR, Chen CM, Ro LS, Chen ST, Tang LM.(1996). Vocal cord paralysis as an initial sign of multiple 

system atrophy in the central nervous system. J Formos Med Assoc 95: 804–06. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног 

и тандем облика,  рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 

презентације на часу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијуми 15   

семинари 15   



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ДИСФАГИЈЕ  

Наставник:   Мила Б. Бунијевац 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Циљ  предмета: 
Унапређење и усвајање знања из области жвакања и гутања, односно процесе храњења, код деце и 

одраслих. Методе и технике 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. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава:  

Гутање, анатомија и  физиологија гутања. Дисфагије: дефиниција, етиологија. Фазе дисфагија. 

Клиничка слика дисфагија. Дисфагије код деце и одраслих особа. Дисфагије узроковане струкутралним 

лезијама. Зенкеров дивертикул. Дијагностика: анамнеза, специјалне методе дијагностике, 

компјутеризивана томографија, магнетна резонанца, стандардна радиографија једњака са контарсом, 

стандардна радиографија једњака без контраса. Лечење: Логопедска процена (тестови за процену 

гутања). Третман пацијената са дисфагијом. Директне, индиректне и медицинске процедуре. Манерви 

гутања. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Процена врсте и степена дисфагија. Процедуре у планирању третмана и приступи у третману. Израда  

и спровођење рехабилитационих програма рада. Орална хигијена Тимски рад. 

Литература: 

1. Бегић, Л., Дурановић, М., Јовановић-Симић, Н. (2018). Основе Дисфагија. Медицински факултет,  

Универзитет у Источном Сарајеву. 

2. White GN, O’Rourke F, Ong BS, Cordato DJ, Chan DKY. (2008). Dysphagia: causes, assessment, 

treatment 
 аnd management. Geriatrics, 63: 15-2. 

3. Heemskerk, A. W. R., Roos, A. C. (2011). Dysphagia in Huntington’s Disease: A Review, Dysphagia,26: 

 62–66 (обезбеђен превод) 

4. Morris, S. E., Klein, M. D. (2000). Pre-Feeding Skills: A Comprehensive Resource for Mealtime 

 Development, Tsb/Harcourt; 2nd edition. (odabrana poglavlja) (обезбеђен превод) 

5. Palmer, J. B., Drennaan, J. C., Baba, M. (2000). Evaluation and Treatment of Swallowing impairments, 

American fam. Physician, 61(8); 24: 53-62. (обезбеђен превод) 

6. Skelton, J. (1994). Dysphagia in Motor Neurone Disease. Nursing Standard, 8(37): 57-64. (обезбеђен 

 превод) 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Предавање, вежбе, интерактивна настава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току 

предавања 
10 Усмени испит 50 

Практична настава 15   

колоквијуми /   

Семинарски рад 25   

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПРИСТУПИ У ХАБИЛИТАЦИЈИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ОШТЕЋЕНОГ 

СЛУХА 

Наставник: Ристић Д. Ивана 

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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Психо-социјалне карактеристикје глувих и наглувих особа; Учесталот ошртећења слуха код деце, 

омладине, одраслих особа и старих. Етиологија и оштећења. Повезаност степена оштећења слуха са 

квалитетом живота.  Последице губитка слуха на раном узрасту  и одраслих и старих особа. 

Методологија израде хабилитационих и рехабилитационих програма. Модалитети комуникације. 

Амплификација и могућности амплификације. Адаптација на слушни апарат.  

Практична настава  

Израда програма активности за унапређење квалитета живота глувих и наглувих особа, посебно 

одраслих и старих глувих и наглувих особа. Амплификација и програми за унапређење процеса 

адаптације на слушни апарат. 

Литература 

1.Ventry, I., & Weinstein, B. (1982). The Hearing Handicap Inventory for the Elderly: A new tool. Ear and 

Hearing, 3, 128-133. 

2.Kochkin S. (2005). MarkeTrak VII: Hearing loss population tops 31 million people. The Hearing Review. 

12(7), 16-29. 

3.Kricos PB. (1997). Audiologic rehabilitation for the elderly: A collaborative approach. The Hearing Journal, 

1997, 50(2), 10-19. 

4.Babeu, L., Kricos, P., Lesner, S. (2004). Applications of the Stages-of-Change Model in audiology. Journal of 

the Academy of Rehabilitative Audiology, 37 

5.Humphrey Ch. Gilhome Herbst K. Faurqi S. (2009). Some Characteristics of the Hearing-impaired Elderly 

who do not Present Themselves for Rehabilitation, British Journal of Audiology , 15 (1), 25-30 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе: Предавања и практично вежбање у лабораторији и у пракси, групне 

дискусије и анализе, семинарски, колоквијуми, анализа видео записа, писање есеја.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

колоквијум 15   

семинари 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА НА МАСТЕР СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ –  ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА 

Наставник: Гордана Р. Чолић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ Унапређење постојећих и стицање нових знања о актуелним теоријама и приступима проблему 

неуродегенеративних поремећаја говора и језика, способност повезивања неуролошкиха оштећења мозга 

са одређеним језичним компонентама, оспособљавање за дијагностиковање, планирање и извођење 

говорно-језичке 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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање и историјски развој сазнања о неуродегенеративним поремећајима говора и језика. 

Неуроанатомске структуре и оштећења мозга. Узроци неуродегенеративних поремећаја говора и језика и 

методе дијагностиковања. Класификације афазија. Симптоми афазија. Диференцијална дијагностика 

неуродегенеративних поремећаја говора и језика. Третман неуродегенеративних поремећаја говора и 

језика 

Практична настава 

Креирање протокола за процену облика и степена поремећаја говора и језика неуродегенеративне 

етиологије. Израда рехабилитационих програма. 

Литература: 

1. Hedge, M. N. (2006). A Coursebook on Aphasia and Other Neurogenic Language Disorders, Third Edition, 

Thomson, Delmar Learning. Poglavlja 1-9, str. 3-301. 

2. La Pointe, L. L. (2005). Aphasia and Related Neurogenic Language Disorders, , Thieme, New York, 

Sttutgart. Poglavlja 8-12, str. 117-199. 

3. Sarno, M.T.(2002). Aphasia. Encyclopedia of the Human Brain, Volume 1, Accademic Press, USA, 181-192. 

4. Бугарски, В., & Семниц, М. (2009). Неуропсихологија Алцхајмерове Болести. Актуелности из 

неурологије, психијатрије и граничних подручја, XVII, бр. 1-2 

5. Павловић, Д. (2002). Деменције: клиничка дијагностика: дијагностички критеријуми и 

диференцијална дијагноза, примарне прогресивне деменције, дијагностички поступак. Београд: Д. 

Павловић. ISBN 9788690311101, 8690311106 

6. Чаушевац, Д. (2006). О простору и времену – прилог за поимање простора и времена код афазичних 

болесника, Међународна конфернција – Мултидисциплинарни приступи у специјалној едукацији и 

рехабилитацији, зборник радова, Београд, стр. 75-80. 

7. Чаушевац, Д. (2009). Рехабилитација афазија, Савремени третман деце са посебним потребама, 

Институт за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф.др Цветко Брајовић“, зборник 

радова, Београд. 

8. Vuković, M. (2019). Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika. Fakultet za specijalnu edukaciju i 

rehabilitaciju. Univerzitet u Beogradu. ISBN 978-86-6203-122-8 

 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Групни облик рада, интерактивна настава, кооперативни модел рада уз примену индивидуалног, групног 

и тандем облика,  рад на истраживачким задацима, семинарски рад, прикази прочитане литературе, 

презентације на часу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 10   

колоквијуми 10   

семинари 20   
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Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА  

Наставник: Милошевић Неда, Борота Весна, Драган Чаушевац, Мила Бунијевац, Гордана Чолић 

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: 

Стицање знања и вештина из области познавања и примене дијгностичких инструмената у логопедији 

Исход предмета: 

Студент ће бити оспособљен за примену дијагностичких инструмената, обраду и интерпретацију добијених 

резултата у процени комуникативних способности 

Садржај предмета: 

Процена према задатом критеријуму; узимање анамнезе; тестови за процену слушног процесирања, гласа, 

говорних и језичких способности, обрада и интерпретација резултата (раног узраста, предшколског узраста, 

школске популације и одраслих) 

Број часова: 6  

Методе извођења  

Студија случаја, узумање анамнезе, методе клиничке процене, утврђивање слушног и говорно-језичког 

статуса. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Узимање анамнезе 10 
Реализација говорне 

тарапије 
20 

Клиничко-логопедска 

процена 
20   

Говорно-језички статус 20   

Студија случаја 30   
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Студијски програм: Мастер академске студије логопедије 

Назив предмета: Предмет завршног рада – истраживачки рад 

Наставник/наставници: 

Статус предмета: Обавезни 50%; Изборни 50% 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положени сви испити 

Циљ предмета 

Развој критичког мишљења и аналитичког решавања проблема у логопедији и оспособљавање за 

самосталан рад. 

Практична помоћ и обука студената у процесу планирања и реализовања завршног рада. 

Упућивање студената у различите базе података у логопедском научном пољу које су релевантне за 

тематику завршног рада. 

Оспособљавање студената за адекватни критички приступ научној и стручној литератури 

Овладавање техникама проналажења, истраживања, вредновања, интерпретације и примена различитих 

сазнања из области логопедије. 

Финално самостално пројектовање завршног рада. 

Исход предмета  

Компетенције за одрживо припремање, планирање и истраживање у логопедији 

Компетенције за различите креативне примене истраживачких резултата у пракси. 

Способност примене научно и теоријско-методолошки подржаних знања, техника и вештина у 

реализацији завршног рада. 

Способност континуираног истраживачког образовања у духу технолошких достигнућа и 

перманентних иновирања сазнања из логопедије. 

Степен овладаности специфичном методологијом писања истраживачког рада уз коришћење научних 

стандарда 

Садржај предмета 

Истраживачки рад уз консултације са наставником 

Референтни оквир истаживања у логопедији 

Теоријски приступ проблему истраживања завршног рада 

Методе, технике и инструменти који се користе у истраживачком процесу 

Израда пројекта истраживања завршног рада 

Етика на свим нивоима истраживачког процеса 

Врсте научне и стручне литературе неопходне за завршни рад 

Релевантна и квнитативна и квалитативна методологија за изабрану тематику 

Прикупљање, обрада и анализа података 

Израда извештаја о реализованом истраживању 

Презентовање добијених резултата и анализа стечених знања на овом предмету 

Литература 

Број часова: 20   

Методе извођења наставе 

Истраживачки рад уз менторско вођење 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  
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семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: положени сви испити 

Циљ предмета 

Оспособљавање за научни рад у области  слуха, гласа, 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. 

Садржај предмета 

Завршни рад је самосталан теоријско-истраживачки рад студента из области  слуха, говора, језика и 

комуникације. Студент бира ментора из реда наставника који изводе наставу на студијском програму. У 

договору са ментором, студент бира тему из ужих научних области студијског програма и припрема 

пројекат истраживања у оквиру студијског истраживачког рада. Завршни рад се израђује у писаној 

форми и садржи следеће делове:  уводни теоријски део, предмет истраживања, циљеви и задаци 

истраживања, хипотезе истраживања, метод рада, резултати истраживања, дискусија, закључак и 

литература. Завршни рад се јавно брани. 

Литература 

Број часова  активне наставе:  Остали часови: 4 

Методе извођења наставе 

Консултације (менторска настава) и самосталан истраживачки рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

  писани завршни рад 70 

  одбрана завршног рада 30 

 

 


