
КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Година I 

 

 

 

 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ 

Наставник:  Валентина Арсић Арсенијевић 

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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Организација и општи план тела; Организација ћелије и улоге појединих ћелијских структура; Телесна 

течност; Мишићни систем; Нервни систем; Грaђa и функциja цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa. Прeнaтaлни и 

пoстнaтaлни рaзвoj цeнтрaлнoг нeрвнoг систeмa, критични пeриoди рaзвиткa.Плaстичнoст мoзгa тoкoм 

рaзвoja и у кaсниjим гoдинaмa живoтa и рeoргaнизaциja мoждaних функциja. Чулни  рeцeптoри и 

нeурoнски склoпoви зa oбрaду инфoрмaциja. Moтoричкe функциje мoзгa. Специфичност чула; Aнaтoмиja 

и физиoлoгиja чулa.Пoсeбнa чулa - чулo видa и слухa. Ендокрини систем. Репродуктивни систем, 

Терморегулација и метаболизам. Облици понашања. Oпштa нaчeлa aнaтoмскe oргaнизaциje и нaчeлa 

физиoлoгиje систeмa и oргaнa чoвeкa сa пoсeбним aкцeнтoм нa нeрвни систeм.  

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

Интeлeктуaлнe функциje мoзгa, учeњe и пaмћeњe.Функциja мoзгa у пoнaшaњу и мoтивaциjи. Пeрифeрни 

и aутoнoмни нeрви систeм.Aнaтoмскa oргaнизaциja и физиoлoгиja eндoкринoг систeмa.Физиoлoгиja 

нaстajaњa глaсa (фoнaциja, aртикулaциja и рeзoнaнциja).Aнaтoмскa oргaнизaциja рeспирaтoрнoг систeмa 

и рeспирaтoрних мишићa.Физиoлoгиja дисaњa.  

Литература  

1. Guyton AC, Hall JE, (2008). Медицинска физиологија, 11. издање.  Превод: група преводилаца. 

Редактори превода: Старчевић В, Маширевић-Драшковић Г, Ђурић Д. Издавач: Савремена 

администрација, Београд 

2. Величковић Б. Д. ( 2013). Физиологија, Медицински факултет, Униерзитет у Нишу, Галаксија 

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 писмени испит 40 

Колоквијуми 30 усмени испит 10 

Семинари 10   



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ХУМАНА ГЕНЕТИКА 

Наставник: Валентина Арсић Арсенијевић 

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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Пут детерминације раста и развоја јединке; Основни принципи наслеђивања; ДНК kao наследна 

супстанца, генетски кoд; Ген-појам, структура, функције; Ген-протеин-фенотип.; Регулација и 

интеракције, променљивост; Хумани геном; Мутације гена-спонтане, индуковане. Мутагенеза; 

Моногенске болести и типови наслеђивања; Подела болести по типу инсуфицијентног протеина; 

Мултифакторијалне болести; Гени и популације; Популациони скрининг и пренатална дијагноза 

(индикације и методе); Примена метода савремене молекуларне генетике; Генетска дијагноза и 

саветовалиште; Онкогенетика. Имуногенетика; Бихејвиорална генетика; Генетски и негенетски узроци 

поремећаја говора; Генетски и негентски узроци поремећаја слуха; Генетски и негенетски узроци 

поремећаја вида; Генетски и негенетски узроци менталне ретардације. 

Практична настава  

Ћелија-генетски аспект; Хромозоми, номенклатура, методе анализе; Гаметогенеза; Мутације хромозома; 

Хромозомске болести; Митохондријална ДНК; Митохондријалне болести; Полна детерминација и 

диференцијација; Трудноћа; Тератогенеза; Перинатална патологија; Новорођенче; Конгениталне 

аномалије. 

Литература  

Маринковић, Д. (1989). Генетика. Београд: Научна књига (494 стр). ISBN 86-23-23058-2  

Диклић, В., Косановић, М., Николиш, Ј., Дукић, С. (2001). Биологија са хуманом генетиком. Београд: 

Медицинска књига. ISBN 86-83615-03-0 

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

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, видео презентација, дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

Колоквијуми 20    

Семинари 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ 

Наставник: Ђурић Л. Милорад 

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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Циљ и задатак социологије. Историјски развој социологије. Повезаност социологије са другим 

друштвеним наукама.  Методи социолошког истраживања.Социолошке теорије од најстаријих до 

савремених. Савремена социологија кроз  културу и друштво, глобализацију и друштво, религију и 

друштво.  Друштвена стратификација, класа и неједнакост. Социологија сиромаштва. Социологија 

девијантног понашања. Савремено друштво и криминал. Родне једнакости и неједнакости. Породица и 

брак. Раса, етницитет и миграције.  

Практична настава  

Презентација семинарски радова и дебата на теме које прате теоретску наставу у циљу проширивања и 

свеобухватнијег разумевања обрађиваних тематских целина. 

Литература  

 Gidens, Е. (2003). Социологија. Београд: Економски факултет. ISBN 86-403-0521-8 

Ђурић Милорад: Избор текстова, електоронско издање, Висока школа социјалног рада, Београд, 2017. 

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

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, видео презентација, дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 40 

Колоквијум 30   

семинарски рад 15    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ОСНОВИ ПСИХОЛОГИЈЕ  

Наставник: Жилијета Кривокапић 

Статус предмета: Обавезни предмет  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Стицање основних знања из психологије. Упознавање са гранама психологије, основама психичког 

живота и базичним психчким функцијама. Разумевање емоционалног живота и контроле емоционалног 

доживљаја. Стицање знања о личности, интеракцији са другима, интегритету и идентитету сваког 

појединца. Разумевање појаве психичких тешкоћа и поремећаја, као и приступа њиховом лечењу. 

Исход предмета  

Овладавање основним теоријским и практичним  знањима из психологије. Разумевање метода и техника 

које се користе у психологији са циљем прикупљања података, обраде, интерпретације и примене и 

практичном раду.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет, гране и подручја психологије. Методе истраживања и мерења у психологији. Органске основе 

психичког живота и развитак психичког живота. Основни психички процеси: опажање: осет и опажај, 

законитости опажања; опажање простора, покрета, времена; пажња при опажању. Учење: појам, значај, 

врсте учења, трансфер у учењу. Памћење и заборављање, врсте памћења. Мишљење: карактеристике 

процеса мишљења и врсте мишљења, мишљење и говор, појмови, процес решавања проблема. 

Интелигенција: дефиниција и природа интелигенције; теорије интелигенције; тестови интелигенције. 

Емоције: карактеристике, класификација емоција. Мотивација и мотиви: теоријске концепције, врсте 

мотива, задовољавање и ометање задовољавања мотива, механизми одбране, агресивност. Личност: 

појам, структура, особине личности, типови и типологије личности. Динамика и развој личности, 

самосвет, интегритет, зрелост личности; теорије личности. Личност и социјални контекст: опажање 

других особа, ставови, понашање у групи: врсте и структура групе, руковођење групом, ефикасност 

групе. Проблеми менталног здравља, ментална хигијена, задаци и принципи менталне хигијене.  

Ментални поремећаји, класификација, терапија менталних поремећаја.  

Практична настава  

Мерење у психологији - приступи, поступци, етички аспект мерења и употребе података; Основне 

методe и технике психолошког истраживања; анализа примера примене појединих метода и техника; 

приступи у истраживању и мерењу појединих психичких процеса и особина преко анализе примера из 

литературе: истраживање и мерење перцептивних способности, мерење времена реакције, оцењивање и 

контрола пажње, мерење интелектуалних способности, методе оцењивања и регулације емоција, 

приступи у истраживању и мерењу особина личности, истраживање и мерење ставова, руковођење 

групом. 

Литература 

1. Жиропађа, Љ. (2016). Увод у психологију. Београд: Чигоја штампа 

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 

практична настава  20 писмени испит 50 

Колоквијуми 15    

Семинарски 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ОСНОВИ ПЕДАГОГЈЕ 

Наставник:  Степановић В. Саша 

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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Истoриjски рaзвoj пeдaгoшкe мисли. Дисциплинe пeдaгoгиje. Пeдaгoшки прoцeси. Oснoвнa 

тeрминoлoгиja из oблaсти вaспитaњa и oбрaзoвaњa. Циљ и зaдaтaк вaспитaњa и oбрaзoвaњa. Фaктoри 

вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa. Нaчeлa и принципи васпитања. Методе у васпитном раду. Облици васпитонг 

рада. Развој целовите личности као циљ васпитања. Однос васпитања, учења и развоја. Теоријске основе 

сазнавања и васпитање. Компоненте васпитања. Теорије о интелектуалном развоју и васпитању. Фазе у 

интелектуалном развоју и васпитање. Мотивација и интелектуално васпитање. Школски програми, 

интелектуални развој и васпитање. Морално васпитање. Морални развој и морално васпитање. Морално 

васпитање - циљеви - норме - вредности. Социјалне и индивидуалне основе моралног васпитања. Методе 

и средства у моралном васпитању. Уметност и естетско васпитање. Савремене теорије естетског 

васпитања. Школски програми и естетско васпитање. Суштина и задаци физичког и здравственог 

васпитања. Методе и средства физичког васпитања. Физичко васпитање и школа..Практична 

настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Модели образовања. Предуслови инклузивног образовања. Утицај породице на васпитно-образовни 

процес. Утицај друштва на васпитање и образовање деце и омладине. Утицај медија на васпитање и 

образовање. Анализа циљева, садржаја, метода и средстава васпитања. Анализа школских програма са 

становишта развоја целовите личности. 

Литература  

1.Tрнaвaц, Н., Ђoрђeвић, J. (2010). Пeдaгoгиja, Бeoгрaд, Нaучнa КМД  ISBN 978-86-6021-022-9 

2.Антонијевић, Р. (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског 

факултета. (Области васпитања, 169-248) 

3.Антонијевић, Р. (2011). Природа когнитивне препреке у процесу интелектуалног васпитања, Настава и 

васпитање, бр. 4, 565-583. 

4.Мирић, Ј. (1990), Морал, морални развој и морално васпитање, Психологија, Београд, бр. 3-4, 111-121 

5.Степановић, С., (2018). Зборник текстова из Основа педагогије, ВШСР, Београд 

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 15 писмени испит 30 

Колоквијуми 30   

семинарски рад 15   

практична настава 10   

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 

Наставник: Кривокапић М. Жилијета 

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 личности 

са праксом. 

Исход предмета  

Стицање основних знања  у циљу свеобухватнијег разумевања општих законитости психичког развоја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развојна психологија: историјски развој. Чиниоци психичког развоја. Опште методолошке стратегије у 

проучавању развоја, посебне методе и технике. Развојно психолошке теорије (психоанализа, 

бихејвиоризам, когнитивне, еволуционистичке, биоеколошке теорије). Детерминанте психичког развоја, 

наслеђе и средина, учење и развој, социо-културно окружење и развој. Развој и васпитање. Когнитивни 

развој, Пијажеова теорија развоја интелигенције, социокултурна теорија Лава Виготског, теорија 

когнитивне обраде информација. Емоционални развој и темперамент. Рано афективно везивање. Развој 

социјалних односа. Морални развој, Колбергова теорија моралног расуђивања. Агресија, просоцијално 

понашање. Језички развој, фазе у језичком развоју, теорије језичког развоја, специфични језички 

поремећаји. Развој личности, развојне промене, стабилност и континуитет, мерење и процена личности. 

Контекст развоја, породица, масовни медији. 

Практична настава  

Проширивање тема теоријске наставе уз примену на различите области развоја: физички и моторни 

развој, социјални развој, развој појма о себи, емоционални развој, когнитивни развој; развој говора и 

језика.  

Литература  

1. Жиропађа Љ.,  Миочиновић Љ. (2012). Развојна психологија, друго издање. Београд: Чигоја штампа, 

ISBN 978-86-7558-528-2 

2. Пијаже, Ж. и Инхелдер, Б. (1982). Интелектуални развој детета, изабрани радови. Београд: Завод за 

 уџбенике и наставна средства.  УДК159.922.7/.8 159.95 

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

Методе извођења наставе 

Теоријска настава укључује кратке едукативне блокове (уз пратећу видео презентацију) и интерактивне 

облике наставе, уз активну партиципацију студената. Практична настава реализује се применом метода 

активног учења (анализа филмских и видео презентација, групна дискусија, презентација семинарских 

радова, конструкција нацрта истраживачких пројеката и др.).  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

Колоквијум 15   

Семинар 15   

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета:  ОСНОВИ ГОВОРНО-ЈЕЗИЧИХ ПОРЕМЕЋАЈА 

Наставник: Гордана Чолић 

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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Говор, језик, комуникација. Преваленција говорно-језичких поремећаја.Дефиниција говорно-језичких 

поремећаја, Класификација говорно језичких поремећаја. Етиологија и повезаност етиологије са 

облицима испољвања. Секундарне последице говорно-језичке патологије. 

Практична настава  

Компетенције кадрова (у здравству, образовању, систему социјалне зашите, у раду са старим особама и 

особама ометеним у развоју)  . 

Литература  

1. Керамитчиевски, С. (1990). Општа логопедија: са историјом логопедије и базичним логопедским 

речником. Научна књига. 

 

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 25   

Семинари 5   

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија; Социјални рад 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник:  Александра Д. Павић Панић  

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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обогаћивање и утврђивање лексичког фонда, граматика (основи фонологије, морфологије и синтаксе). 

Развијање навике за разумевање језика у контексту - развијање вештина говора, разумевања говора, 

читања и писања на основу текстова и аудио-визуелних материјала са енглеског говорног подручја. 

Тематика општег карактера. Разумевање познатих речи и израза из свакодневног говора; разумевање 

једноставних популарних текстова; разумевање текстова писаних обичним језиком и језиком струке, 

разумевање описа догађаја, изражавање потреба, осећања и жеља. Употреба говорног језика у оквиру 

активности говорења; способност упуштања у једноставан разговор под условом да саговорник 

(наставник) помаже у формулацији. Кратак разговор о блиским и познатим темама.  

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

Употреба говорног језика у оквиру активности писања - способност формулисања кратке, једноставне 

поруке; писмено излагање о прочитаном (популарном, стручном) тексту; правопис нема примаран 

значај. 

Обавезна  литература: 

Clive Oxenden and Christina Latham-Koenig. (2008). New English file: Intermediate Student's Book. Oxford 

University Press 

Додатна литература: 

Hashemi, L., Thomas, B. (2003). Cambridge Grammar for First Certificate. Cambridge University Press (или 

нека друга граматика за Б2 ниво) 

Енглеско енглески речник, препорука – неки од следећих online речника: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

https://dictionary.cambridge.org/ 

https://www.collinsdictionary.com/ 

https://www.merriam-webster.com/ 

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 писмени испит 50 

практична настава 10   

Колоквијум 30   

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм:Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ  

Наставник: Грбић В. Ана 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: немауслова 

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним проблемима савремене породице, као и 

приступима њиховом проучавању 

Исход предметаоспoсoбљеност зa критичко рaзумeвaњe брaкa oднoснo пoрoдицe,породичних односа и 

пoрeмeћaja њихoвих функциja, оспособљеност  зa сaмoстaлну aнaлизу сaврeмeнe пoрoдицe у 

трaнсфoрмaциjи, зa истрaживaњe прoблeмa у оквиру пoрoдицa 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Проблеми социологије породице као посебне социолошке дисциплине: настанак и историјски развој 

модерне породице; проблематизација конститутивних елемената модерне и савремене породице 

(домаћинство, брак, сродство, ауторитет, итд.). Анализа и проблеми у односима полова и генерација у 

породици, као и основни породицни процеси (социјализација, дезинтеграција и животни циклуси) и 

однос породице и друштва.Meтoд сoциoлoгиje пoрoдицe; Eвoлуциja брaкa и пoрoдицe; Функциje брaкa и 

пoрoдицe; Maтриjaрхaлнa, пaтриjaрхaлнa, дeмoкрaтскa пoрoдицa; Teoриje o пoрoдици; Сoциjaлизaциja 

пoрoдицe и у пoрoдици; Пoрoдицa прoкрeaциje; Пoрoдицa изoлaциje; Пaтoлoгиja пoрoдицe; Бeлa кугa и 

дeмoгрaфскa бoмбa; Избeгличкe пoрoдицe; Будућнoст брaкa и пoрoдицe 

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

Друштвене девијације и породица, Карактер сродства у модерној породици,  Изазови партнерства у 

модерној породици, Рад и полно/родни систем у породици, Ауторитет и породичне вредности, Брак као 

институција и као партнерски однос, Родитељство 

Литература 

1. Анђелка Милић: Социологија породице, Чигоја, Београд, 2001. 

2. Ана Грбић: Зборник текстова 2019. 

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,есеји на задат тему о савременим тенденцијама у породичним односима 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит не 

Колоквијуми 30 усмени испит 50 

Семинари 10   

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија, Окупациона терапија; 

Назив предмета: КОМУНИКАЦИЈА И КУЛТУРА 

Наставник: Љиљана M. Манић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање са слојевитошћу појма културе, развојем и улогом духовног стваралаштва у савременом 

друштву. Упознавање са појмом комуникације, облицима комуникације, комуникационим стиловима и 

значајем добре комуникације. Улога и значај комуникације и културе и њихови међусобни односи и 

утицаји. Указивање на утицај културе у остваривању успешне комуникације. 

Исход предмета  

Оспосoбљенoст за квалитетну комуникацију. Способност прилагођавања саговорнику у процесу 

комуникације (његовом знању и култури). Разумевање утицаја комуникације на успешност пословања 

организације као и везе између културе и комуникације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам културе; Развој комуникације и културе;Митови, магија и религија; Појам и значај комуникације ; 

Историја комуницирања;Појам, простор културе и културни идентитет;Културне потребе и креативност 

у комуникацији;Однос високе и популарне културе; Медијска, масовна култура; Виртуелна култура и 

комуникација; 

 

Практична настава  

Симболички аспекти визуелне културе и њихово комуникативно својство;Комуникација између две 

особе и њене функције (примери и анализа);Вербална и паралингвистичка комуникација; Невербална 

комуникација и проксемика;Интраперсонална и интерперсонална комуникација;  

 

Литература  

1. Јанићијевић, Ј. (2000). Комуникација и култура, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 

Нови Сад  

Број часова  активне наставе Број часова  активне наставе 2 Број часова  активне наставе2 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава уз практичне примере. Интеракцијски рад са студентима 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

Колоквијуми 30 усмени испит 10 

Семинари 10   

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Окупациона терапија, Социјални рад, Логопедија 

Назив предмета:  СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА 

Наставник: Емина Борјанић Болић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета  Усвајање знања и разумевање значаја природних појава и биолошких процеса. 

Преиспитивање односа човека и природе. Препознавање специфичности социо-еколошких проблема 

савремених друштава. Стицање основних знања о проблемима загађивања и еколошке кризе, узроцима 

еколошке кризе, еколошкој политици и одрживом развоју. 

Исход предмета  

Разумевање међуодноса и узрочно-последичних веза друштва и његовог природног окружења, на макро 

и микро нивоу. Као резултат рада на курсу студенти ће бити оспособљени да препознају савремене 

еколошке проблеме који су проузроковани политичким процесима и појавама, као и да идентификују 

њихове узроке, последице и могуће начине решавања истих. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

1.Појам екологије - основне поставке и природни процеси 

2.Предмет социјалне екологије и однос са другим наукама 

3.Човекова животна средина - појам,  изазови и заштита 

4.Еколошка криза 

5.Могућности решавања еколошких проблема 

6.Заштита човекове животне средине 

7.Еколошка култура и еколошко образовање 

8.Еколошка и енергетска безбедност 

9.Еколошка политика и одрживи развој 

10. Еколошка етика  

11. Еколошки покрети 

Практична настава  

1. Израда есеја о односу човека и природе 

2. Радионица о угрожавању заштити човекове околине 

Литература  

1. Марковић, Д. Ж. (2005). Социјална екологија, 5. прерађено и допуњено издање, Београд: 

Завод за уџбенике и наставна средства. 

2. Марковић , Д. Ж., Илић Б. Б., Ристић, Ж. Л. (2012). Еколошка економија. Београд: 

ЕтноСтил.  Доступно на: https:// www.academia.edu/8736401/ekološka_ekonomija-01-print 

3. Надић Д. (2012). Огледи из политичке екологије. Београд: Чигоја штампа и Факултет 

политичких наука. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Теоријска настава уз практичне примере. Интерактивна настава са студентима 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 10   

есеј 10   

колоквијуми 20   



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија;Окупациона терапија 

Назив предмета: ТЕОРИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ  

Наставник:  Степановић В. Саша 

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.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам образовања. Настава у функцији образовања;Карактеристике насраве; Циљ и задаци наставе; 

Фактори наставе, Принципи и правила у настави, Наставне методе; Облици наставног рада; Наставна 

средства;Модели организације наставног рада; Вредновање наставног рада 

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

Разрада наставних модела:индивидуализација и облици индивидуализације, тимска настава, егземпларна 

настава, пројектна настава, проблемска настава, програмирана настава, активна настава, кооперативно 

учење 

Литература 

1.Баковљев, М. (2005 ). Дидактика. Учитељски факултет: Сомбор. Garden-print ISBN 86-83097-26-9 

стр.177 

2. Вилотијевић, М. (2000). Дидактика 1, 3. Београд: Научна књига, Учитељски факултет. 

UDK37.02(075.8) 

3.Степановић, С. (2018). Зборник текстова из теорије организације наставе, ВШСР, Београд. 

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 15 писмени испит 30 

Колоквијуми 30   

семинарски рад 15   

Практична настава 10   

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Година II 

 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА 

Наставник: Степановић В. Саша 

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.  

Литература  

1. Ђорђевић, Д.(2014). Пeдгошка психологија,Драслар партнер, Београд ISBN 978-86-7614-249-1 стр. 1-

16; 237-249. 

2. Степановић, С. (2018). Зборник текстова из педагошке психологије, ВШСР, Београд. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања (вербална метода, научно позориште, примена аудиовизуелних техника), пројекатска 

настава, дебате, семинарски радови, прикази релевантне литературе, вежбе у примени различитих врста 

развојних радионица, активно учење. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 30 

практична настава 10   

Колоквијуми 30   

семинарски рад 15   

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Социјални рад, Логопедија, Окупациона терапија 

Назив предмета: ОСНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 

Наставник: Живковић С. Јелена 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање студената са кључним појмовима социјалне психологије, 

основним теоријским приступима и методама социјално-психолошких истраживања; стицање знања из 

области социјалне перцепције и когниције, социјализације, социјалних мотива, агресивног и 

просоцијалног понашања, социјалних ставова, вредносних оријентација, предрасуда и стереотипа, 

специфике различитих социјалних група, структуре и динамике група; природе социјалних конфликта. 

Исход предмета: 

Студенти ће овладати теоријским и методолошким знањима из различитих области социјалне 

психологије, који ће им омогућити у пракси не само да разумеју, већ и да адекватно усмеравају процесе 

и решавају проблеме везане за понашање и однос појединаца и друштвених група у различитим 

социјалним ситуацијама, што је значајно за успешно функционисање појединца и односа унутар и 

између социјалних група. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава обухвата следеће наставне јединице: 

Увод у социјалну психологију – предмет, историјат и теоријски приступи 

Методе социјалне психологије 

Социјализација – појам и теорије социјалног учења 

Социјализација – извори и агенси социјализације 

Социјална перцепција 

Социјални мотиви 

Агресивно и просоцијално понашање 

Социјални ставови 

Вредносне оријентације 

Стереотипи и предрасуде 

Социјалне групе: појам и врсте група, специфика неструктуираних група  

Социјалне групе: специфика структуираних група 

Развој и структура социјалних група 

Групна динамика 

Социјални конфликти 

Практична настава 

Анализа примера социјално-психолошких истраживања и самостално (индивидуално и групно) 

извођење мањих експеримената везаних за појмове и проблеме који се обрађују на курсу. 

Литература  

Основна литература:  

Рот, Н. (2014). Основи социјалне психологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

Аронсон, Е., и сарадници (2005). Социјална психологија. Загреб: Мате 

Рот, Н. (2010). Психологија група. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства  

Допунска литература: 

Пенингтон, Д. (1997). Основи социјалне психологије. Јастребарско: Наклада Слап. 

Маслов, А. (1982). Мотивација и личност. Београд: Нолит. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна настава, дискусионе групе, коришћење мултимедијалних материјала. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 10   

семинарски рад 10   

колоквијуми 20    

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програми: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ОСНОВИ НЕУРОЛОГИЈЕ 

Наставник: Роса М. Шапић 

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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Неуролошке основе, семиотика, ток и прогноза урођених и стечених болести нервног система; обољења 

која су праћене застојем у развоју менталних способности; обољења/ оштећења централног и 

периферног нервног система која доводе до привременог или трајног поремећаја моторних способности; 

обољења/ оштећења, посебно чула слуха и слушних путева који доводе до оштећења слуха и говорних 

способности и чула вида и видних путева који доводе до оштећења вида.  

Практична настава 

 Прикази случајева који се обрађују у теоријском делу наставе 

Литература  

1. Павловић, Д.(2012). Неурологија. Београд: Орион Арт,  ISBN 978-86-83305-64-3 261 страна. 

2. Петровић, Н. (2010). Неурологија и психијатрија за студенте специјалне едукације и рехабилитације, 

Универзитет Источно Сарајево, Медицински факултет. 

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

Методе извођења наставе  

Класични едукативни метод уз коришћење видео презентација и активно укључивање студената у рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

Колоквијум 

Семинарски рад  

15 

15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ПСИХИЈАТРИЈА 

Наставник: Роса М. Шапић 

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  психијатријских поремећаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање психијатрије и менталних/психијатријских поремећаја; историјски развој психијатрије; 

класификација менталних/психијатријских поремећаја; појединачни ментални поремећаји (са изузетком 

менталних поремећаја насталих због штетне употребе психоактивних супстанци); етиологија менталних 

поремећаја/савремени концепт; психосоцијално-биолошко збрињавање особа са менталним 

поремећајима; хоспитализација и други видови збрињавања особа са менталним поремећајима; 

могућности утицаја на неповољне исходе тешких менталних поремећаја; интегративни приступ у 

психијатрији. 

Практична настава 

Посета установама медицинске заштите и упознавање са врстама и облицима патологије, као и метода и 

техника лечења  

Литература: 

1.  Петровић, Н. (2010). Неурологија и психијатрија за студенте специјалне едукације и рехабилитације, 

Универзитет Источно Сарајево, Медицински факултет  

2. Брошев, Љ. И сарадници (2014). Психијатрија, Медицински факултет-Универзитет у Новом Саду, 

Нови Сад Футура-Петроварадин ISBN 978-86-7197-341-0  

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

Методе извођења наставе  

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија;Социјални рад 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник: Александра Д. Павић Панић 

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 стручне литературе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обогаћивање и утврђивање лексичког фонда, граматика (основи фонологије, морфологије и синтаксе). 

Развијање навике за разумевање језика у контексту - развијање вештина говора, разумевања говора, 

читања и писања на основу текстова и аудио-визуелних материјала са енглеског говорног подручја. 

Тематика општег карактера. Разумевање познатих речи и израза из свакодневног говора и стручних 

термина; разумевање једноставних популарних текстова; разумевање текстова писаних обичним језиком 

и језиком струке, разумевање описа догађаја, изражавање потреба, осећања и жеља. Употреба говорног 

језика у оквиру активности говорења. 

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

Употреба говорног језика у оквиру активности писања - способност формулисања кратке, једноставне 

поруке; писмено и усмено излагање о прочитаном (популарном, стручном) тексту. 

Обавезна  литература: 

Oxenden Clive and Christina Latham-Koening. (2008). New English File: Upper-Intermediate Student’s Book. 

Special ed. Oxford University Press. 

Додатна литература: 

Hashemi, L., Thomas, B. (2003). Cambridge Grammar for First Certificate. Cambridge University Press (или 

нека друга граматика за Б2 ниво) 

Енглеско енглески речник, препорука – неки од следећих online речника: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

https://dictionary.cambridge.org/ 

https://www.collinsdictionary.com/ 

https://www.merriam-webster.com/ 

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 писмени испит 50 

практична настава 10   

семинари 30   

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: НЕУРОПСИХОЛОГИЈА 

Наставник: Чаушевац-Стојиљковић С. Драган 

Статус предмета: Обавезни предмет   

Број ЕСПБ: 7 

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.            

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развој разумевања можданих основа понашања, еволуција приступа и поступака неуропсихолошког 

закључивања, основни принципи кортикалног преноса и обраде података, емпиријске и теоријске 

претпоставке хемисферне асиметрије, кортикална топографија поремећаја виших когнитивних функција; 

неуралне основе и структура најважнијих когнитивних функција; основе неуропсихолошке 

рехабилитације. 

Практична настава  

Разрада најважнијих неуропсихолошких појмова кроз дискусију или анализу текстова одабраних из 

референтне литературе, вежбе неуропсихолошког закључивања на примерима датим кроз видео 

материјал, анализа клиничких студија случаја, презентација поступака неуропсихолошке процене и 

рехабилитације  

Литература  

2.Lezak, M. D. (2004). Neuropsychological  assessment. New York: Oxford University Press. 

3. Oцић, Г. Вукасовић, Д.(2012). Клиничкa нeурoпсихoлoгиja, Зaвoд зa уџбeникe, Бeoгрaд ISBN 978-86-17-

18005-6 стр. 350. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Предавања, дискусија, анализа материјала (из литературе, видео, подаци неуропсихолошке процене)  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит 50 

семинари 40   

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија, Окупациона терапија 

Назив предмета: МЕТОДОЛЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У ДРУШТВЕНО 

ХУМАНИСТИЧКИМ НАУКАМА 

Наставник: Манић М. Љиљана 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета   

Циљ се састоји у томе 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:2 Практична настава:2 

 

Теоријска настава  

Могућност и границе 

научног истраживања.  
поена Завршни испит  поена 

Парадигме 

истраживања.  
10+10 писмени испит 50 

Врсте истраживања.  15   

Емпиријско-аналитичка 

истраживања.  
15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ЕТИОЛОГИЈА И ПРОЦЕНА СМЕТЊИ И ПОРЕМЕЋАЈА У РАЗВОЈУ 

Наставник: Ристић Д. Ивана  

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Феноменологија и етиологија сметњи и поремећаја. Тимски рад и значај мултидисциплинарног и  

интердисциплинарног тимског рада. Анамнеза и врсте анамнеза. Опсервација (посматрање тела и 

покрета). Процена организованости психомоторике, процена праксичке органозованости, процена 

гностичке организовааности, процена практогностичке органозованости, процена организованости 

сазнајних функција у односу на узраст, процена понашања у породици, предшколској установи у 

школском окружеу и широј друштвеној заједници. Процена говорног и језичког развоја. Процена чулне 

перцепције.  

Практична настава 

Обучавање студената за прикупљање и  креирање анамнезе  код деце и одраслих. Практична примена 

метода, техника и инструмената, као и  протокола опште процене особа са сметњама и поремећајима у 

развоју 

Литература  

1. Ћордић, А., Бојанин, С.(1997). Општа дефектолошка дијагностика (друго допуњено издање), Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд, (одабрана поглавња),ISBN 86-17-05978-8;  

2. Повше-Ивкић,В., Говедарица,Т. (2000). Практикум опште дефектолошке дијагностике, Институт за 

ментално здравље, Београд;   

3. Приручник за процену психомоторног развоја предшколске деце (1984), Институт за ментално 

здравље, Београд 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања уз примену савремених техничких средстава, демонстрација практичне примене 

дијагностичког протокола, самостално држање једног часа 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 20   

колоквијум 20   

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИНКЛУЗИЈЕ И ИНТЕГРАЦИЈЕ  

Наставник: Степановић В. Саша 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

ЦиљУпознавање 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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам инклузивног образовања;Модели инклузивног образовања; Инклузивно образовање између торије 

и праксе. Предуслови за имплементацију инклузивног образовања. Међународни документи –подршка 

инклузивном образовању; Законска регулатива; Баријере за успешан развој концепта инклузивног 

образовања. 

Практична настава 

Развијање инклузивне културе; Развијањеинклузивне политике; Развијање инклузивне праксе 

Литература: 

Степановић, С. (2018). Инклузија, Суматра изсаваштво, Шабац; ИСБН:978-86-6034-000 

Armstrong,A.,C.Armstrong, D.,Spandagou, I. (2010). Inclusive Education, International Policy & Practice, 

ISBN 978-1-84787-940-0; ISBN 978-1-84787-941-7 (pbk) 

John Salvia, James E.Ysseldyke, Sara Bolt (2010). Assessment In Special and Iclusive Education. Wadsworth, 

Cengage Learning. SAD 

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 15 Писмени испит 30 

практична настава 10   

колоквијуми 30   

семинарски рад 15   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА И  СЕНЗОРНА ДИСФУНКЦИЈА 

Наставник: Ристић Д. Ивана 

Статус предмета: Изборни предмет; Обавезни 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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појам и дефиниција сензорне интеграције; сензорни системи; однос  између учења, понашања и 

околине; идентификација дисфункције сензорне интеграције;критеријуми посматрања сензорне 

функције/дисфункције; специјализовани инструменти и технике  за процену сензорне интеграције; 

програми стимулације сензорне интеграције. 

Практична настава  

Примена тестова за процену сензорне интеграције, обрада и интерпретација резултата, евалуација; 

планирање и програмирање интервенције. 

Литература  

1. Ayers, J. (2009): Dijete i senzorna integracija, Naklada Slap, ISBN 978-953-191-147-4, str. 217. 

(обезбеђен превод) 

2. Beery-Buktenica Development Test of Visual-Motor Integration, 6 th Edition, Author(s): Keith E. Beery, 

PhD, Norman A. Buktenica, and Natasha A. Beery. (обезбеђен превод) 

3. Ayres, A. J. (1989): S.I.P.T. – Sensory Integration and Praxis Test. Los Angeles: Western Psychological 

Services. (обезбеђен превод) 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе  

Предавања, 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 20   

колоквијуми 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програми: Логопедија;Окупациона терапија 

Назив предмета: МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА 

Наставник: Жилијета Кривокапић 

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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција, историјски развој теорије и праксе менталне хигијене. Модели менталног здравља. 

Ментално здравље у заједници. Психологија животних циклуса. Ментално хигијенски проблеми деце, 

адолесцената, одраслих и старијих особа. Детињство и адолесценција, развој и поремећаји. Зрело доба, 

карактеристике и поремећаји. Старачко доба, карактеристике и поремећаји. Стрес и технике 

превазилажења. Психолошки проблеми, тешкоће, болести и поремећаји. Класификација менталних 

поремећаја, анксиозни поремећаји, психозе, болести зависности, развојни поремећаји и друго. 

Професионално ангажовање и проблеми на радном месту. Занемаривање, злостављање и насиље. 

Психотерапија, дефиниција, психотераписјки модалитети. Психолошка примарна превенција, концепти, 

стратегије и модели. 

Практична настава 

Мултидисиплинарност менталне хигијене - Социјални и правно/форензички аспекти. Нефармаколошки 

и фармаколошки терапијски поступци; Психотерапијски правци. Исхрана, физичка и интелектуална 

активност и ментално здравље. 

Литература  

1. Видaнoвић, И., Кoлa, Д. (2008): Meнтaлнa хигиjeнa, Бeoгрaд: Дoм зa дeцу и oмлaдину – ЛИНEA 

2. Павловић, Д.М. (2012): Неуропсихологија, бихевиорална неурологија и неуропсихијатрија, Београд: 

Орион Арт. ISBN 978-86-83305-75-9   752 стране (одабрана поглавља) 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе  

Класични едукативни метод уз коришћење видео презентација и активно укључивање студената у рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 10   

Колоквијуми 15   

Семинарски 15   

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија 

Назив предмета: УНИВЕРЗАЛНА ЉУДСКА И ДЕЧИЈА ПРАВА 

Наставник: Александар Лукић 

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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Увод у концепт људских права и права детета; Појам и предмет људских права; Еволуција идеје 

људских права – од Француске револуције до савремених одредница људских права; Међународно - 

правни аспекти људских права; Класификација људских права и слобода; Спровођење људских права у 

међународним оквирима; Улога међународних организација у заштити људских права;Основна људска 

права и слободе – право на живот и слободу, право на правично суђење, морални и економски 

интегритет личности;Социјална и економска права људи;Колективна права – право народа на 

самоопредељење, права солидарности; Заштита посебних категорија људи – женска људска права са 

освртом на релевантне међународне уговоре и конвенције; Права детета – породични статус детета, 

родитељско право и дете без родитељског старања; Завршна радионица студената о људским правима и 

правима детета 

Практична настава  

Развијање и детерминисање одговарајућих мера подршке у односу на права и обавезе особа са 

ометеношћу у васпитно-образовном, здравственом систему и систему социјалне заштите. 

Прилагођавање приступа информацијама особама са ометеношћу. Развијање односа особа са 

ометеношћу према активном учешћу у политичком и јавном животу, те суделовање у културном животу. 

Литература  

Татић, Д. (2011): Водич кроз права особа са инвалидитетом у Републици Србији. Министарство рада и 

социјалне политике, Национална организација особа са инвалидитетом Србије, Београд, 65 стр. 

Димитријевић, В. (2007): Међународни инструменти о правима особа са инвалидитетом. Београдски 

центар за људска права, Београд, 81 стр., ISBN 978-86-7202-096-0. 

Пауновић, М., Кривокапић Б., Крстић И. (2010).  Међународна људска права, Правни факултет 

Универзитета, Београд. 

Драшкић, М. (2011). Породично право и права детета, Правни факултет Универзитета, Београд. 

Матуловић, М. (1996). Људска права (стр. 197- 205 и 209 – 227),  Хрватско филозофско друштво, Загреб. 

Прокопијевић, М. (1996). Људска права у Људска права (стр. 1-32), ур. Прокопијевић Мирослав, ИЕС, 

Београд. 

Сен, А. (2002). Култура и људска права у Развој као слобода (стр. 269 – 292), Филип Вишњић, Београд.  
Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:  2 Практична настава:  1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, интерактивна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 50 

практична настава 10   

Колоквијуми 15   

Семинари 15   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Година III 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ФОНЕТИКА У ФУНКЦИЈЕ ЛОГОПЕДИЈЕ 

Наставник: Милошевић Р. Неда 

Статус предмета: Обавезни предмет  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмеta:  Циљ предмета је упознавање студената са базичним знањима из области фонетике са 

посебним освртом на научне чињенице 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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Обрађиваће се следеће наставне целине: Фонетика као научна дисциплина (статус фонетике у оквиру 

лингвистике) – уже области фонетике, гране фонетике; говорни израз као предмет проучавања у 

фонетици; методе и технике истраживања у фонетици; теоријски значај и практична примена фонетике; 

осврт на историјски развој проучавања језичког израза. Функција физиолошке базе говора у 

продуковању говорних сегмената и супрасегмената; функција индуктора у говорној продукцији; 

функција фонатора у говорној продукцији; функција резонатора у говорној продукцији; функција 

артикулатора у говорној продукцији. Акустичке карактеристике говорног израза; трајање, фреквенција, 

интензитет; основни тон, вокалски форманти, сонантски форманти и концентрати шума, консонантски 

концентрати шума, транзиције. Индивидуални фонетски капацитет. Аудитивни аспект говорног израза; 

перцепција говорног израза; перцепција изолованих говорних сегмената; перцепција континуираног 

говора; нивои редунданце у перцепцији континуираног говора; акустичка анализа звука и принципи 

акустичког описа говора;законистости функционисања аудитивног система. 

Практична настава  

Говорне вежбе (фонолошке, акценатске, интонацијске); усмене и писмене синтаксичке вежбе;  

лексиколошка и лексикографске вежбе; правописне вежбе; језичке игре; грађење речи; вежбе усменог и 

писменог изражавања. 

Литература 

Subotić, L., Sredojević, D., & Bjelaković, I. (2012). Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma 

standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-6065-109-1 

Петровић, Д., & Гудурић, С. (2010). Фонологија српскога језика. Београд: Институт за српски језик 

САНУ, Београдска књига, Матица српска ISBN 978-86-7590-256-0  

Kristal, D. (1996). Kembrička enciklopedija jezika – poglavlje IV – Jezički medijum – govor i slušanje. 

Beograd: Nolit,  123 – 174. 

Број часова  активне наставе

  
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе : Интерактивна настава уз примену савремених техничких средстава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  50  

практична настава 10   

Колоквијум 30    

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програми: Логопедија 

Назив предмета: ЛИНГИВСТИКА У ФУНКЦИЈИ ЛОГОПЕДИЈЕ 

Наставник: Весна Борота 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: немa 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 циљуразумевања, клaсификовања иимeнoвaња oснoвних 

лингвистичких пojмoвакроз aргумeнтацију на 

примeримa;прaвилнoимeнoвaњепрeдстaвникалингвистичкихтeoриja; мeђусoбнoуспoрeђивање и 

супрoстaвљањерaзличитихтeoриjа, приступа и прaвца у лингвистици; рaзумевањезначаја 

исмисласвихнaучeнихтeoиja и пojмoвa  
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Савремена лингвистичка теорија и њени појмови; методе и технике истраживања у лингвистици; битна  

својства језика; функције језика; порекло  језика – филогенеза, социогенеза, онтогенеза; језичке 

универзалије; језик, култура и друштво; општа структура језика; језички знак – повезивање звука и 

значења у језику; симболизација; нивои језичке структуре; релевантни односи међу нивоима језичке 

структуре; граматички односи - синтагматски односи, парадигматски односи, функционални односи; 

граматичка правила: прескриптивна правила - дескриптивна правила; граматичке категорије; 

морфолошки систем; синтаксички систем; структура лексикона; лингвистичка семантика; лингвистичка 

прагматика; дискурс и текст, конверзација, структура текста; раслојавање језика; функционални стилови 

и прагматика; 

Практична настава 

Практична реализација кроз примере граматичких правила: прескриптивна правила - дескриптивна 

правила; граматичких категорија; морфолошког система; синтаксичког система; структуре лексикона; 

Литература  

Бугарски, Р. (1996). Увод у општу лингвистику, Чигоја штампа/XX век (Сабрана дела, 6),  Београд, 1-

269, ISBN 867558-200-5;  

Бугарски, Р. (1996). Лингвистика о чевеку, Чигоја штампа/XX век (Сабрана дела, 3), Београд, 15-155, ID 

48322828 

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

Методе извођења наставе 

Класични едукативни метод уз коришћење видео презентација и активно укључивање студената у рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испит 10 

Колоквијуми 30   

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Наставник: Борота Весна 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Стадијуми у развоју ране комуникације; Емоционална комуникација у раном развоју; Регулација дете-

родитељ и регулациони поремећаји; Терапијски приступи регулационим поремећајима; Функције ране 

комуникације; Пажња и комуникација; Рана комуникациона средства: вокализација и гестови. 

Предпоказатељи нарушеног комуникацијског развоја: недостаци у развоју социјалне когниције и методе 

процене, имитативне способности и методе процене, симболичка игра и методе процене.  

Практична настава  

Недовољна  интерактивност родитеља и последице на рану комуникацију (стрес, депресија, 

психосоцијална незрелост за родитељство, презапосленост, сиромаштво). Дужа хоспитализација или 

институционализација и дејства на рану комуникацију. Перинатална оштећења мозга и други 

перинатални ризични фактори и дејства на рану комуникацију. Приступи у подстицању раног развоја 

комуникације. 

Литература  

1. Елизабета Б. Херлок (1956). Развој детета. Београд: Завод за издавање уџбеника социјалистичке 

Републике Србије. Поглавље 6. Развој говора, стр.178-218 

2. Шмит, В. Х. О. (1999). Развој детета: Биолошки, културолошки и васпитни оквир проучавања 

(одабрана поглавља). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. ISBN 686-17-07411- 

3. Ивић, И. (2015). Човек као animal symbolicum.. Београд: Завод за уџбенике. ISBN 978-86-17-19288-2 

4.Кристaл, Д. (1987). Кeмбриџка eнкциклoпeдиjа jeзикa:поглавље: Усвajaњe jeзикa кoд дeцe, поглавље VII 

Нoлит, Бeoгрaд. 

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

Методе извођења наставе  

Предавања, дискусија, анализа материјала (из литературе, видео, подаци неуропсихолошке процене)  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит 50 

Семинари 40   

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: НЕУРОЛИНГВИСТИКА 

Наставник: Чаушевац-Стојиљковић С. Драган 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

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 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет, циљ и задатак неуролингвистике; Однос неуролингвистике са сродним научним дисциплинама 

и областима; Латерализација и локализација говорно-језичких функција; Културни и образовни фактори 

и утицај на кортикалну организацију;Типологија језика и вишејезичност као фактор кортикалне 

организације; биолошки фактори у биолошкој организацији; Пластичност централног нервног система: 

пластичност и језичка функција, обележја говорно-језичке обраде: обележја и начела рада радне 

меморије, кортикална оштећења (афазије, дислексија и дисграфија); Језик и афазија; основне методе, 

поступци и технике у неуролингвистици;основна  начела и  обележја неуролингвистичке  дијагностике 

Практична настава  

Методе, поступци и технике у неуролингвистици;основна  начела и  обележја неуролингвистичке  

дијагностике и примена у дефектолошкој (логопетској) пракси. 

Литература  

1. Луриja Р.A. (2000). Језик и свест, Завод за уџбенике и наставна средства, Бeoгрaд. ИСБН 86-17-08286-

0 

2. Бojaнин, С.(1985). Нeурoпсихoлoгиja рaзвojнoг дoбa и oпсти рeдукaтивни мeтoд (поглавље: Клиничкa 

нeурoлингвистикa рaзвojнoг дoбa oд 282 – 295стр. ), Зaвoд зa уџбeникe и нaстaвнa срeдствa, Бeoгрaд. 

3. Кристaл,Д; (1987). Кeмбричка eнкциклoпeдиjа jeзикa:поглавље: Jeзик, мoзaк и хeндикeп oд 257 – 283 

стр. Нoлит, Бeoгрaд. 

4. Лурија,А.Р.;(1082), Основи неуролингвистике, Нолит, Београд 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Предавања, дискусија, анализа материјала (из литературе, видео, подаци неуропсихолошке процене)  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит 50 

Семинари 40   

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: АРТИКУЛАЦИОНО-ФОНОЛОШКИ ПОРЕМЕЋАЈИ                        

Наставник: Милошевић Р. Неда 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ  Усвајање базичних знања из области артикулацијско-фонолошких способности и поремећаја, 

утврђивање разлика између њих, узрока, метода и техника процене и примене рехабилитационих 

програма. 

Исход предмета: Оспособљеност за детектовање артикулационо-фонолошких 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: Функција говорних органа; Дефиниција, класификација и узроци артикулационих и 

фонолошких поремећаја. Учесталост поремећаја изговора. Врсте и степени артикулационих поремећаја. 

Диференцијална дијагноза – говорна апраксија, ринолалије, оромиофункционални поремећаји. Разлике 

између артикулационих и фонолошких поремећаја. Процена артикулационих и фонолошких поремећаја. 

Увод у третман артикулационих поремећаја (методе и поступци). Фонолошки поремећаји, узроци, 

облици испољавања и третман. 

Практична настава: Процена артикулационих и фонолошких поремећаја. Процедуре у планирању 

терапије артикулационих и фонолошких поремећаја. Приступи у третману артикулационих и 

фонолошких поремећаја. Израда  и спровођење рехабилитационих програма рада. Тимски рад. 

Литература: 

1. Милошевић, Н. (2019). Фонолошка способност и фонолошки поремећај. Београд: Висока школа 

социјалног рада. 

2. Милошевић, Н. (2020). Артикулациони поремећаји. Београд: Висока школа социјалног рада. 

3. Милошевић, Н., Вуковић, М. (2016). Фонолошка способност као детерминанта дефинирања и 

интерпретације фонолошког поремећаја. Хрватска ревија за рехабилитацијка истраживања. 

Вол.52, Бр.1.  

4. Milosevic, N., Vukovic, M. (2017). Rapid naming in children with specific language impairment and in 

children with typical language development. Journal of special education and rehabilitation, 

Macedonia, Vol 18. (обезбеђен превод) 

5. Milosevic, N., Milicevic M., Causevac, D. (2013). Phonological skills in children with specific 

language impairment. “Modern aspects of the special education and rehabilitation of persons with 

disabilities”. Ohrid, 17-19.2013. Conference Proceedings. Ed. Cicevska Jovanova et al. Skopje: Faculty 

of Philosophy, Institute of Special education and Rehabilitaion, p.123-137.  (обезбеђен превод) 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 3 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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: РАЗВОЈНИ ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

Наставник: Чолић Р. Гордана 

Статус предмета: Обавезни   

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ Усвајање знања и вештина из дијагностике и третмана развојних  говорно-језичких поремећаја 

Исход предмета Овладавање знањима и вештинама у циљу ефикасне процене, прогнозе и третмана 

говорно-језичких поремећаја 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција, класификација и терминологија развојних говорно-језичких поремећаја (специфичног 

поремећаја језика – развојна дисфазија,  развојна апраксија, развојни поремећаји слушног процесирања). 

Диференцијална дијагностика развојних говорно-језичких поремећаја у односу на етиологију (оштећења 

слуха, первазивну патологију - аутизам, интелектуалну ометеност, психосоцијалну и емоционалну 

депривацију, елективни мутизам, афазије дечијег доба). Манифестне карактеристике говорно-језичких 

поремећаја. Анализа дискурса у дијагностици специфичних језичких поремећаја. Модели и облици рада 

са децом са саспецифичним језичким поремећајем. Интервенцијске стратегије у рехабилитацији 

специфичних језичких поремећаја. 

Практична настава  

Принципи и методологија процене, прогнозе и спровођење третмана у односу на врсту и степен говорно-

језичких поремећаја. 

Литература: 

1.    Голубовић, С. (2006). Развојни језички поремећаји. Друштво дефектолога Србије, Меркур, 

Београд. 50 - 200.стр.ISBN 86-84765-12-5; ISBN 978-86-84765-12-5. 

2.    Говорно-језички поремећаји развојног доба: II Конгрес логопеда Србије. Међународни скуп 

одржан 15-17. маја 2015.године. Зборник радоваУр. Неда Милошевић. Београд: Удружење 

логопеда Србије. ISBN 978-86-915577-2-0. COBISS.SR-ID 214855436. 

3.    Milosevic, N., Vukovic M. (2010). Articulation-Phonological Deficits in Children with Specific 

Developmental Language Imapirment. In Special education and Rehabilitation, Science and/or 

practice, Thematic collection of papers (edited by Nedovic, G., Rapaic, D., Marinkovic, D.), Sombor, 

Society of Special Educators and Rehabilitators, 437-454. (обезбеђен превод). 

4.    Милошевић, Н., Вуковић, М. (2011). Лексичко-семантичке способности код деце са 

специфичним језичким поремећајем, Специјална едукација и рехабилитација. 10 (3-3), 435-445. 

5.    Milosevic, N., Vukovic, M. (2011). Grammar and syntactic deficit in children with specific 

development language impairment. Jornal of special education and rehabilitation, Macedonia, 12 (3-

4), 50-58.  

6.    Alcock, K. .J., Passingham, R. E., Watkins, K. E., Vargha-Khadem, F. (2000). Oral Dyspraxia in  

Inherited Speech and Language Impairment and Acquired Dysphasia. Brain and Language, 75. 17-33. 

(обезбеђен превод) 

7.    Dale, P. S., Hayden, D. A. (2013). Treating Speech Subsystems in Childhood Apraxia of Speech With 

Tactual Input: The PROMPT Approach. American Journal of Speech-Language Pathology, 22. 644-

661. (обезбеђен превод) 

8.    Dodd, B. (2009). Differential Diagnosis and Treatment of Children with Speech Disorder. Whurr 

Publisher Ltd., West Sussex (обезбеђен превод). 

9.    Čolić, G. (2015). Fonološka svesnost dece sa razvojnom disfazijom i dece tipičnog jezičkog razvoja. 

Specijalna edukacija i rehabilitacija, 14(2), 155-168. 

10. Čolić, G. (2013). Dinamika razvoja leksikona kod dece mlaĎeg školskog uzrasta. Specijalna edukacija 

i rehabilitacija, 12 (4), 441-453. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

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



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ГЛАСА 

Наставник: Мила Б. Бунијевац 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

Циљ предмета: 

Усвајање базичних знања из области поремећаја гласа, узрока, метода и техника процене и примена 

вокалне рехабилитације, као и оспособљавање за учешће у тимском раду. 

Исход предмета: оспособљавање за примену метода и техника у процесу вокалне рехабилитације као и 

детектовање поремећаја гласа и учешће у тимском раду. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: Феноменологија гласа и органи који учествују у произвођењу гласа и говора. 

Активирање и генерисање гласа. Особине гласа. Инструменталне методе и технике клиничког 

испитивања гласа. Поремећаји гласа код деце и код одраслих особа. Поремећаји гласа: органски, 

ендокрини и функционални поремећаји гласа. Превенција гласа и вокална хигијена. Методе 

рехабилитације гласа. Тумори ларинкса, предиспонирајући фактори за настанак тумора ларинкса. 

Терапија тумора ларинкса: парцијална ларингектомија и тотална ларингектомија. Методе овладавања 

говором након тоталне ларингектомије. Квалитет живота ларингектомираних пацијената.  

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

Оспособљавање за логопедску процену и вокалну рехабилитацију деце и одраслих особа са поремећајем 

гласа. Тимски рад. 

Литература: 

1. Петровић- Лазић, М. (2001). Фонопедија. Београд: Научна књига.  

2. Бунијевац, М. (2019). Утицај вокалне рехабилитације на квалитет живота ларингектомираних  

3. пацијената. Висока школа социјалног рада, Београд. 

4. Јовић, Р., Мумовић, Г., Митровић, С., Голубовић, С. (2014). Медицинске основе поремећаја 

гласа и говора. Медицнски факултет, Нови Сад, Футура. (стр. 235) 

5. Бунијевац, М., Петровић-Лазић, М. (2016). Значај ране вокалне рехабилитације и квалитет 

живота ларингектомираних пацијената. Специјална едукација и рехабилитација, 15(4): 379-393. 

6. Бунијевац, М., Петровић-Лазић, М., Јовановић-Симић, Н. (2016). Значај вокалне рехабилитације 

на квалитет живота пацијената са чворићима на гласницама. Тимочки медицински гласник, 

41(3): 179-184. 

7. Бунијевац, М., Петровић-Лазић, М., Јовановић-Симић, Н., Вуковић, М. (2016). Voice analysis 

before and after vocal rehabilitation in patients followin open surgery on vocal cords. 

Војносанитетски преглед, 73(2): 165-168. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, интерактивна настава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активнос  током 

предавања  
5 Усмени испит 50 

Практична настава 15   

Колоквијуми 15   

Семинарски рад 15   

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПСИХОАКУСТИКА 

Наставник: Неда Р. Милошевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ  Упoзнaти студeнтe са базичним знaњимa из пoдручja психоaкустикe, оспособљавање за примену 

тестова за испитивање поремећаја слушног процесирања, познавање са дигиталним слушним 

прицесирањем 

Исход предмета Усвојеност базичних знања из области психоакустике, дигиталног сигналног 

процесирања звука, као и овладаност техникама примене тестова за процену поремећаја слушног 

процесирања, обраде података, интерпретације резултата и евалуације 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Звук и слушнo пoљe; Прaг слухa; Испитивaњe слухa; Oштeћeњa слухa; Oсећај јачине, висинe и бoje 

звукa; Гoвoр и слушaњe; Гoвoр и eмoциje; Лoкaлизaциja звукa у прoстoру и бинaурaлнo слушaњe; 

Maскинг; Централно слушнo прoцeсирaњe; Хeмисфeрнa пoдeлa/спeциjaлизaциja пeрцeпциje зa рaзличитe 

врстe слушних стимулусa; Дихoтичкo слушaњe; Meтoдe испитивaњa пoрeмeћaja слушнoг прoцeсирaњa; 

Teстoви зa испитивaњe слушнoг прoцeсирaњa. 

Практична настава 

Примена тестова за откривање поремећаја слушног процесирања, тумачење аудиограма, обрада 

података, интерпретација и евалуација добијених резултата. 

Литература: 

1. Јовичић, С. Т. (1999).  Говорна комуникација: физиологија, психоакустика и перцепција. 

Београд: Наука. 

2. Milošević, N., Davinić, I. (2019). Poremećaj slušnog procesiranja. MeĎunarodni naučni skup 

Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu ALOS19: „IzmeĎu tradicije i 

tranzicije“. VIsoka škola socijalnog rada 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија и Окупациона терапија 

Назив предмета: УВОД У ЕТИКУ 

Наставник: Миливојевић Татјана 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о главним етичким теоријама, начелима и методама етичког расуђивања; о 

психолошким, друштвеним и културолошким аспектима морала и о моралном развоју појединца. Такође, 

усвајање знања о специфичностима примене етичких принципа и метода расуђивања у хуманистичким 

професијама, односно разумевање основа и сврхе професионалне етике и етичких кодекса.  

Исход предмета  

Упознавање са главним етичким теоријама, унапређење способности и компетенције етичког расуђивања, 

односно идентификовања, артикулисања и решавања проблема, дилема и конфликата између различитих 

вредности, обавеза и дужности на етички уравнотежен и контекстуално и комуникационо сензитиван 

начин.. 

Садржај предмета 

Појмовно одређење морала и етике; порекло етичке диспозиције; области проучавања и облици етике; 

Разлози зашто су нам потребне етичке теорије; последице избегавања говора о моралу; Теорије вредности, 

вредности и морал; Главни етички правци: утилитаристички и деонтолошки; Осећајна димензија морала и 

етика бриге; Анализа конструкта поверења; Професије и етички кодекси; Етика и друштвена одговорност; 

Морално узбуњивање; Хуманистичка психологија и етика; Етика карактера и врлине; Морални развој кроз 

фазе; Етика интерперсоналне комуникације - асертивна и ненасилна комуникација. 

 

Литература  

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

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 

Екс-катедра, интеракција, презентације етичких анализа случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит 50 

практична настава    

Колоквијуми 20   

Семинари 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм:  Логопедија 

Назив предмета:   Основи интерперсоналних вештина 

Наставник:   Татјана Ђ. Миливојевић 

Статус предмета:   Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета  

Упознавање са филозофским, психолошким, мотивационим и етичким аспектима интерперсоналне 

комуникације, као и са начелима и  вештинама конструктивне комуникације, посебно у помагачким 

професијама. 

Исход предмета 

Познавање и разумевање филозофских, социјалних и  и психолошких димензија интерперсоналне  

комуникације; индивидуалног, породичног, организационог  и друштвеног значаја интерперсоналне 

комуникације која се заснива на етичким начелима,  поверењу, емпатији и поштовању. Овладавање 

начелима и вештинама асертивне и ненасилне комуникације. 

Садржај предмета 

Филозофске претпоставке интерперсоналне комуникације (онтолошке, аксиолошке и епистемолошке).. 

Етика интерсубјективности; љубазност, сарадљивост, смисао друштвено-културних кодова и ритуала. 

Појам, дефиниција и значај интерперсоналне комуникације. Личност и интерперсонални стил. 

Емоционална и социјална интелигенција/компетенција. Облици вербалне агресије и теорија учтивости. 

Грешке у опажању: дисторзије, атрибуције, стереотипи  и предрасуде. Умеће давања повратне 

информације. Три „софтвера“ или „его стања“ у комуникацији.. Сарадња и конфликти, управљање 

конфликтима. Умеће слушања, асертивна и ненасилна комуникација.  

 

Литература 

Goleman, D (1997). Emocionalna inteligencija, Geopoetika, Beograd 

Goleman, D. (2007) Socijalna inteligencija, Geopoetika, Beograd 

Adler, E. (2013). Socijalne veštine, Psihopolis, Novi Sad. 

Розенберг, М. (2002). Језик саосећања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; (dostupno i u pdf-u 

pod naslovom Nenasilna komunikacija: jezik života) 

Milivojević, T. (2018). Vladanje sobom: nuţni uslov razvoja ličnosti, kvalitetne komunikacije i dobrih 

meĎuljudskih odnosa, Komunikacija i kultura online, god. IX, br..9. 

Andevski, M., (2008) Umetnost komuniciranja, Cekom books, Novi Sad 

Štajner, T.,  Kondić, K., Vlajković, J. (1998) Slušam te, razumem te, prihvatam te, Ţarko Albulj, Beograd,  
 

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

Методе извођења наставе 

Екс- катедра, интерактивни рад у групи, тандему, семинари, презентације, прикази, симулације случаја 

уз role playing и фидбек.,  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни 

испит  

поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 40 

практична настава 15 усмени испт  

колоквијум-и / тестови 20 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delfi.rs/ka1fi5di4212/delfi_knjige_autor_tamara_stajner.html
http://www.delfi.rs/ka1fi5di4211/delfi_knjige_autor_ksenija_kondic.html
http://www.delfi.rs/ka1fi5di4216/delfi_knjige_autor_jelena_vlajkovic.html


КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програми: Логопедија 

Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА КОД ОСОБА СА ОМЕТЕНОШЋУ 

Наставник:  Мила Б. Бунијевац 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ предмета 

Разумевање и сагледавање гносогене патологије вербалне комуникације и сродних поремећаја неурогене 

етиологије.  

Исход предмета препознавање облика и степена говорно-језичке патологије у односу на врсту и степен 

ометености и израда и примена рехабилитационих програма рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Ометеност и врсте ометеност. Интелектуална ометеност и одступања у говорно-језичком развоју, 

поремећај гласа и поремећај флуентности (ритма и темпа). Секундарне последице говорно-језичких 

поремећаја. Говорно-језички поремећаји код особа са моторичким сметњама, генетски детерминисаним 

синдромима, первазивним развојним поремећајима и сензорним оштећењима. Процена и третман деце 

са интелектуалном ометеношћу.  

Практична настава 

Процена и третман деце са интелектуалном ометеношћу и израда индивидуалних рехабилитационих и 

едукативних програма. 

Литература 

1. Голубовић, С. (2004). Гносогена патологија вербалне комуникације. Савез дефектолога Србије и Црне 

Горе, Београд. ISBN 86-84765-04-4 

2. Голубовић,С. (2006). Гнoсoгeнa, пeрвaзивнa и психoгeнa пaтoлoгиja вeрбaлнe кoмуникaциjе, Друштвo 

 дeфeктoлoгa Србиje, Београд.  ISBN 86-84765-11-7 

3. Farago, E., Blaţi, D., & Vuković Ogrizek, M. (2016). Artikulacijsko-fonološke sposobnosti djece s 

 cerebralnom paralizom. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 52(1), 17-29. 

4. Бројчин, Б., Ђорђевић, М., & Милачић-Видојевић, И. (2016). Прагматске вештине деце и младих са 

 лахком интелектуалном ометеношћу. Специјална едукација и рехабилитација, 2(15), 95-118. 

5. Глигоровић, М., & Буха, Н. (2011). Вербална флуентност код деце са лаком интелектуалном  

ометеношћу. Специјална едукација и рехабилитација, 10(4), 595-613. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, интерактивна настава. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 5 Усмени испит 50 

Практична настава 20   

Колоквијуми 15   

Семинарски рад 10   

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: АЛТЕРНАТИВНА И АУГМЕНТАТИВНА КОМУНИКАЦИЈА 

Наставник: Чолић Р. Гордана 

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. 

Садржај предмета 

Теоретска настава: 

Истoриjски рaзвoj aлтeрнaтивнe и aугмeнтaтивнe кoмуникaциje. Симбoли (потпомогнути, 

непотпомогнути), срeдствa, тeхникe и стрaтeгиje AAК систeмa. Диjaгнoстички пoступци у oдaбиру 

систeмa aугмeнтaтивнe и aлтeрнaтивнe кoмуникaциje. Критeриjуми зa примeну систeмa aугмeнтaтивнe и 

aлтeрнaтивнe кoмуникaциje. Стрaтeгиje aугмeнтaтивнe и aлтeрнaтивнe кoмуникaциje  у пoчeтку увoђeњa 

систeмa aугмeнтaтивнe и aлтeрнaтивнe кoмуникaциje. Избoр рeчникa и симбoлa 

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

истраживачки рад 

Члaнoви тимa и њихoви зaдaци у примeни систeмa aугмeнтaтивнe и aлтeрнaтивнe кoмуникaциje. 

Принципи зa дoнoшeњe oдлукa и интeрвeнциjу у aлтeрнaтивнoj и aугмeнтaтивнoj кoмуникaциjи.  

Литература: 

1. Beukleman, D. R., Mirenda, P. (1999). Augmentative and alternative process U: Beukleman, D.R. i Mirenda, 

P (ur). Augmentative and alternative communication,  Baltimore:Brookes, 3-221. 

2. Јовановић Симић Н. (2007): Аугментативна и алтернативна комуникација – стратегије и принципи, 

ДДС, Београд, 159 стр., ISBN 978-86-84765-14-9 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: АСИСТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Наставник: Меденица М. Веселин 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема услова 

Циљ  Усвајање базичних знања из области  асистивне технологије. Оспособљеност за учешће у тимском 

раду. 

Исход предмета Оспособљеност за израду и примену асистивних технологија у едукацији и 
рехабилитацији као и за учешће у тимском раду 
Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Принципи асистивне технологије. Асистивна технологија за особе са говорно-језичком патологијом. 

Етички аспекти асистивне технологије. Сервиси за асистивну технологију. Асистивна технологија и 

мобилност. Асистивна технологија за: сензорна, аудивна и когнитивна оштећења. Системи алтернативне 

и аугментативне комуникације. 

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

Процена у аситивној технологији. Процедуре у планирању и приступи у третману. Израда  и спровођење 

рехабилитационих програма рада. Тимски рад. 
Литература: 

Medenica, V. (2019). Informatičke i asistivne tehnologije u radu sa osobama sa invaliditetom (Reader). Visoka 

škols socijalnog rada, Beograd. 

Medenica, V., Medenica, M., & Fuštić, I. (2006). Asistivne tehnologije kao preduslov i sastavni deo inkluzivnog  

obrazovanja.  Rad  prezentovan  na 5th SEFICT  - South  East  Europe Forum  for Information and 

Communication Technologies, Beograd. 

Medenica, V. (2005). Upotreba asistivnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu sa TIL predškolskog uzrasta.  

Rad prezentovan na 11.  Kongresu Jedinstvenog informatickog saveza SCg, Herceg Novi. 

Medenica, V., Potic, S., & Dimovic, J. (2010). Aided and unaided communication in children with cerebral 

palsy.  In  L.  L.  Lloyd (Ed.), Book of Abstracts of 14th Biennal Conference of the International Society for 

Augmentative and Alternative Communication “Communicating Worlds” (250). Barcelona: ISAAC. 

Ilic, S., & Medenica, V. (2005). Uloga savremenih informatičkih sredstava u realizaciji predškolskih programa. 

In Z. Matejić-Đuričić (Ed.), Zbornik rezimea MeĎunarodnog naučnog skupa "Specijalna  edukacija  i  

rehabilitacija  - Koraci i  iskoraci"  (pp.  99). Beograd:  Defektološku fakultet, Univerziteta u Beogradu. 

Medenica, V., & Medenica, M. (2009). Spremnost visokoškolskih ustanova za primenu asistivnih tehnologija u 

procesu obrazovanja. In Z. Matejić-Đuričić (Ed.), Istraţivanja u specijalnoj pedagogiji (pp. 549–560). 

Zlatibor: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

Medenica, V., & Ivanovic, L. (2011). Informatičke i asistivne tehnologije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji. 

In S. Potić, V. Medenica, M. ĐorĎević, N. Petković, & (Ed.), Zbornik radova “Specijalna edukacija i 

rehabilitacija” (pp. 63–86). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u 

Beogradu. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава:1 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: Стручна пракса 1 

Наставник: Неда Р. Милошевић 

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 2 

Услов:  

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. 

Садржај предмета: 

Процена према задатом критеријуму; узимање анамнезе; квантитативна и квалитативна провера 

слуха;тестови говорно-језичке развијености, обрада и интерпретација резултата (раног узраста, 

предшколског узраста, школске популације и одраслих) 

Број часова: 3 

Методе извођења  

Израда и примена  рехабилитационих програма рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Узимање анамнезе 10 
Реализација говорне 

тарапије 
20 

Клиничко-логопедска 

процена 
20   

Говорно-језички статус 20   

Студија случаја 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Година IV 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ФЛУЕНТНОСТИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА                    

Наставник: Весна Борота 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 5 

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. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Дефиниција, класификација и узроци поремећаја флуентности. Учесталост поремећаја флуентности. 

Врсте и степени поремећаја флуентности. Разлике између говорне и језичке дисфлуентности. Процена 

поремећаја флуентности. Третман поремећаја флуентности (методе и поступци).  

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

Процена поремећаја флуентности. Процедуре у планирању поремећаја флуентности. Приступи у 

третману поремећаја флуентности. Израда  и спровођење рехабилитационих програма рада.Тимски рад. 

Литература: 

1. Борота В.: Бихевиорална анализа понашања спроведена пре и после терапије пацијената који 

муцају, Магистарски рад, Медицински факултет, Универзитет у Београду, 1987.  

2. Брајовић Љ., Поповић Л., Шешум М. : Монографија Завода за психофизиолошке поремећаје и 

говорну патологију „Проф. Др Цветко Брајовић“, за издавача, Београд, 2010. (има у библиотеци) 

3. Брајовић Ц., Брајовић Љ.: Рехабилитација поремећаја говора, Научна књига, Београд, 1981. (има у 

библиотеци)  

4. Владисављевић,С.: Муцање – логопедија 2. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1982. 

5. Голубовић, С.: Поремећаји флуентности говора, Друштво дефектолога Србије, Београд, 2012.  

6.  Керамитчиевски, С.: Општа логопедија, Научна књига, Београд, 1990. (има у библиотеци)  

7. Поремећаји флуентности, Зборник радова, Научно-стручна конференција логопеда Србије, 

Београд, 27-28. маја 2016. 

 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програми: Логопедија 

Назив предмета: НЕУРОРАЗВОЈНИ ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

Наставник: Мила Б. Бунијевац 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Циљ предмета: 

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. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Интраутерини развој мозга. Ризико фактори. Неуроризчно дете. Програм ране интервенције. Говор и 

језик. Неуроразвојни језички поремећаји. Подела неуроразвојних језичких поремећаја: Церебрална 

парализа, Первазивни развојни поремећаји: Аутизам, Атипични аутизам, Високофункционални аутизам, 

Ретов синдром, Дечији дезинтегративни поремећаји. Методе у третману деце са аутизмом. 

Интелектуална ометеност. Епилепсија. 

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

Процена неуроразвојних језичких поремећаја. Процедуре у планирању третман неуроразвојних језичких 

поремећаја. Израда и спровођење рехабилитационог програма. Тимски рад.   

Литература 

1. Бунијевац, М., Чаушевац, Д. (2020). Неуроразвојни језички поремећаји. Висока школа социјалног 

рада. 

 Београд. 

2. Бojaнин, С. (1985). Неуропсихологија развојног доба и опште едукативни метод, поглавље: Клиничка 

 неуролингвистика развојног доба. Наставвна средства, Београд. (од 282 до 295 стр) 

3. Кристaл, Д. (1987). Кeмбричка eнкциклoпeдиjа jeзикa: поглавље: Jeзик, мoзaк и хeндикeпoд. Нoлит, 

Бeoгрaд. (од 257 до 283 стр) 

4. Врaњeшeвић, Д., Ђукић, A. (1989). Неуролошка зрeлoст (млaђи шкoлски узрaст), “AС Дeлo”; 

 Бeoгрaд. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, интерактивна настава. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 5 Усмени испит 50 

Практична настава 15   

Колоквијуми 15   

Семинарски рад 15   

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: МОТОРИЧКИ ГОВОРНИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

Наставник: Чолић Р. Гордана 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 5 

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. 

Садржај предмета 

Теоретска настава:Дефиниција, класификација и етиологија моторичких говорних поремећаја. 

Терминологија одступања унутар говорних моторичких поремећаја. Неуролошка основа моторике 

говора и говорне продукције и њена патологија. Неуромускуларна обележја нарушеног говора. 

Абнормалности у неговорном моторичком систему. Говорно-моторички поремећаји код деце. 

Дизартрија. Говор особа са церебралном парализом. Друга неурогена говорна одступања. 

Диференцијална дијагноза.  

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

Процена моторичких говорних  поремећаја. Процедуре у планирању терапије говорно моторичких 

поремећаја код деце и одраслих.  
Литература: 

1.    Freed, D. B. (2000). Motor Speech Disorders: Diagnosis and Treatment, Singular publishing Group, 

Canada. (обезбеђен превод) 

2.     Ackermann, H., Hertrich, I. (2000). The contribution of the cerebellum to speech proccesing. Journall 

of Neurolinguistics, 13( 2-3), 95-116. (обезбеђен превод) 

3.    Freed, D. (2000). Motor Speech Disorders: Diagnosis and treatment, San Diego: Singular Press. 

(обезбеђен превод 

4.    Павловић Д. (1999). Бихевиорална неурологија мождане трауме, Београд, стр. 118-143., ID 

75745548. 

5.    Čolić, G., Prica Obradović, N. (2015). Prevalencija riziko faktora kod dece sa motoričkim govornim 

poremećajima. U M. Nikolić  (Ur.), Tematski zbornik V međunarodne naučno stručne konferencije 

“Unapređenje kvalitete života djece i mladih’’ (str.573-583). Tuzla, BIH: Udruţenje za podršku i 

kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet.  

6.    Čolić, G., Prica Obradović, N. (2015). Povezanost motoričkih govornih poremećaja, inteligencije i 

formi cerebralne paralize. U S. Nikolić i D. Ilić Stošović (Ur.), Tematski zbornik radova 

međunarodnog značaja“Aktuelna defektološka praksa (str.163-170). Društvo defektologa Vojvodine, 

Novi Sad. 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: СПЕЦИФИЧНЕ ТЕШКОЋЕ УЧЕЊА 

Наставник: Чолић Р. Гордана 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

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. Оспособљавање за учешће у тимском раду. 

Исход предмета: Оспособљеност за процену специфичних тешкоћа учења и примену метода и техника 

у третману, као и за  креирање индивидуалних и групних рехабилитационих  програма рада. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Дефиниција и класификација специфичних тешкоће учења. Етиологија специфичних тешкоћа учења. 

Манифестне карактеристике специфичних тешкоћа учења. Показатељи специфичних тешкоћа учења у 

раном, односно предшколском периоду. Обележја у школском периоду у односу на језик, читање, 

писање и математичке способности. Методе и поступци рехабилитације.  

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

Процена специфичних тешкоћа учења. Процедуре у планирању и приступи у третману. Израда  и 

спровођење рехабилитационих програма рада. Индивидуални, групни и тимски рад. 
Литература: 

1. Лаловић, Д. (2012). Читање: од слова до текста. Београд: Филозофски факултет. Универзитет у   

Београду. ISBN 978-86-86563-85-9. COBISS.SR-ID 191984908 

2. Snowling, M. J. (2001). From language to reading and dyslexia.  Dyslexia, 7(1), 37-46.  

3. Stanovich, K. E. (2000). Progress in Understanding Reading. Part IV - The Importance of Word Recognition 

in Models of Reading. (207-221). The Guilford Press, NY. 

4. Bishop, D. V. M., Snowling, M. J. (2004). Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: 

Same or Different? Psychological Bulletin, 130 (6) 858-886. (обезбеђен превод) 

5. Ramus, F., Rosen, S., Dakin, S. C., Day, B. L., Castelolte, J. M., White S., & Firth, U. (2003). Theories of 

developmental dyslexia: insights from a multiple case study of dyslexic adults. Brain, 126(4), 841-65. 

(обезбеђен превод)  

6. Reid, G. (2003). Dyslexia, A Practitioner’s Handbook . Chichester: Wiley. (обезбеђен превод) 

7. Schumaker, J. B., Deshler, D. D. (2009). Adolescents with Learning Disabilities as Writers: Are We Selling 

Them Short? Learning Disabilities Research & Practice, 24(2), 81–92. 

8. Гордана Чолић. (2018). Рани показатељи дислексије и дисграфије. Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, докторска дисертација. 
Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 

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

групног 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   

 

 

 

 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=191984908


КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА КОД ОСОБА СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА 

Наставник: Ристић Д. Ивана 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

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. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Поремећаји говора и језика у односу н степен оштећења слуха и време када је оштећење настало. Општа 

начела процеса рехабилитације. Детекција, дијагностика и рана рехабилитација. Методе и технике 

рехабилитације слушања и говора у односу на врсте и степен оштећења слуха. Методе у процесу 

десурдизације и демутизације. Аудиторни тренинг. Амплификација. Електроакустичке и визуелне 

технике у рехабилитацији слушања говора. Асистина технологија. 

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

Процена поремећаја слуха у односу на говорно језички развој. Процедуре у планирању и приступи у 

третману. Израда  и спровођење рехабилитационих програма рада.Тимски рад. 

Литература: 

1.Easterbrooks, S. R., Estets, E. L. (2007). Helping deaf and hard of hearing students to use spoken language: a 

guide for educators and families. Corwin Press. USA – India – UK – Singapore. (обезбеђен превод) 

2.Carmen, R. I., Ed (2004): The Consumer Handbook on Hearing Loss and Hearing AIDS: A Bridge to Healing. 

2nd Edition. Auricle Ink Publishing. Sedona, AZ. (обезбеђен превод) 

3.Mashie, J., Moseley, M. J., Manzi Scott, S., Lee, J. (2006). Enhancing Communication Skills of Deaf and 

Hard of Hearing Children in the Mainstream. Thompson - Delmar Learning. USA. (обезбеђен превод) 

4.Cole, E. B., Flexer, C. (2008).Children with hearing loss: developing listening and talking birth to six. Plural 

Publishing Inc. San Diego – Oxford – Brisbane (обезбеђен превод) 

 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ТРЕТМАН ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИХ ПОРЕМЕЋАЈА  

Наставник: Милошевић Р. Неда 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета  Унапређење постојећих и стицање нових знања о актуелним теорија и приступа 

проблему говора и језика, оспособљавње за дијагностиковање, планирање и извођење терапије особа са 

говорно-језичким поремећајима. Унапређење постојећих и стицање нових знања о методама процене у 

циљу разликовања од сличних језичких поремећаја. 

Исход предмета Овладаност знањима о иновативним приступима у логопедској рехабилитацији, 

примени савремених метода и процедура у изради и примени рехабилитационих програма. 

Садржај предмета  

 

Теоријска настава  

Интервенције усмерене на рану стимулацију говорно – језичког развоја (рецептивног говора – развој 

значења речи и експресивног говора – развој речи) и социоемоционални развој (заједничка пажња, игра, 

интересовање за друге), развој и усмеравање аудитивне перцепције и пажње, богаћење речника, развој 

реченице и реченичних структура,развој способности аудитивне перцепције и дискриминације носилаца 

граматичких категорија (корекција аграматизма),развој вербалне меморије,изазивање гласова,корекција 

изговора гласова,развој способности дискриминације акустички сличних фонема – фонемски 

слух,стимулација постојећих и развој нових способности неопходних за успешно савладавања читања и 

писања (третман дислексије и дисграфије),развој глобалне психомоторике, развој и диференцијација 

оралне праксије,развој праксије шаке,развој графомоторних способности, 

развој визуомоторне координације,подизање степена мотивације за комуникацијом,развој способности 

прагматске употребе језика (употреба говора и језика у складу са захтевима дате социјалне ситуације и 

комуникативног контекста).  

 

Практична настава 

Израда индивидуалних рехабилитационих програма рада, процедуре у изради индивидуалних програма 

рада у односу на облик и степен поремећаја 

Литература  

1. Maтић, M. (1968). Кaкo oтклaњaти дeчje гoвoрнe нeдoстaткe и пoрeмeћaje, Сaвeз друштвa 

дeфeктoлoгa Jугoслaвиje, Бeoгрaд 

2. 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 

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

Приручник. Београд: Логомедика (друго издање) 

4. Брајовић, Љ., Поповић, Л., &  Шешум, М. (2010). Монографија Завода за Психофизиолошке 

Поремећаје, и Говорну Патологију “Професор Др. Цветко Брајовић”. Београд. 

5. Milošević, N. (2019). Detection and treatment of children with auditory processing disorder in Republic of 

Serbia. Journal of Hearing Science.  

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 усмени испт 50 

практична настава 20   

Семинари 20   

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: АФАЗИОЛОГИЈА 

Наставник:  Чаушевац-Стојиљковић С. Драган 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

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.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниције и историјски развој сазнања о афазијама;Неуроанатомске структуре и оштећења 

мозга;Узроци афазија и методе дијагностиковања; Класификације афазија; Симптоми афазија;. 

Разликовање афазија од сличних симптома других језичких поремећаја; Нефлуентне афазије;Флуентне 

афазије; Алексија, аграфија; Дизартрије, агнозије; Дијагностицирање афазија; Терапије афазија. 

Практична настава 

Креирање протокола за процену облика и степена афазија. Израда рехабилитационих програма. 

Литература: 

Оцић, Г. (2012). Клиничка неуропсихологија. Завод за уџбенике и наставна средства. ISBN 978-86-17-

18005-6 

Pavlović, D., Pavlović, A. (2013). Neuropsihološka dijagnostika. Orion Art. ISBN 9788683305865 

Code, C., & Müller, D. J. (1989). Aphasia therapy. John Wiley & Sons Incorporated. (обезбеђен превод) 

Argila,A; (2014), Handbook of Aphasia, Florida International University, Miami, 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ПЕРВАЗИВНИ РАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

Наставник: Љубомировић О. Наташа 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Первазивни развојни поремећаји: етиологија, дефиниција, класификација; дeчиjи aутизaм;високо 

функциоални ауизам; Рeтт-oв синдрoм;  други дeзинтeгрaтивни пoрeмeћaj дeтинствa;  хипeркинeтички 

пoрeмeћaj удружeн сa мeнтaлнoм рeтaрдaциjoм  и стeрeoтиним пoкрeтимa; други пeрвaзивни рaзвojни 

пoрeмeћaj; пeрвaзивни рaзвojни пoрeмeћaj, нeспeцификoвaн. Карактеристике перварзивних развојних 

поремећаја: говор, социјална интеракција, понашање. 

Практична настава  

Савремене теорије перварзивних развојних поремећаја; посета установа социјалне и здравствене 

жаштите у којима се реализује третман особа са перварзивним развојним поремећајима, као и васпитно-

образовних институција 

Литература  

1. Lord C, Cook EH, Leventhal BL, Amaral DG (2000). „Autism spectrum disorders“ (PDF). Neuron 28 (2): 

355–63. (обезбеђен превод) 

2. Bregman, J. D., & Volkmer, F. R. (1988). "Autistic social dysfunction and Down's syndrome", Journal of the 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 27, 440-441. (обезбеђен превод) 

3. Resolution adopted by the General Assembly-on the report of the Third Committee (A/62/435)62/139. World 

Autism Awareness Day (обезбеђен превод) 

4. Meђунaрoднa клaсификaциja бoлeсти и срoдних здрaвствeних прoблeмa, дeсeтo издaњe. (MKB-10). 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава, Power Point Presentation, приказ случаја, приказ филмова из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 50 

семинари 25   

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: КОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ УЧЕЊА 

Наставник: Миливојевић Ђ. Татјана 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ Усвајање теоријског знања из области стратегија когнитивног учења и принципа и методологије 

примене когнитивних стратегија на сопствено учење као и на подстицање развоја прилагођених 

когнитивних стратегија код  корисника професионалних услуга. 

Исход предмета Рaзумeвaњe општих и специфичних кoгнитивних стрaтeгиja учeњa; утицаја емоција, 

мотивације, црта личности, социјалних фактора и фактора окружења на учење; упознавање са 

метакогнитивним и саморегулацијским механизмима и са методологијом и начелима примeне знaњa o 

кoгнитивним стрaтeгиjaмa у рaду са корисницима професионалних услуга. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција и одређење когниције, когнитивних стилова, метакогниције и метакогнитивних вештина. 

Опажање и пажња (врсте и управљање). Врсте учења, мишљења и памћења. Интелигенција и учење кроз 

различите теорије интелигенције. Комплексни когнитивни процеси, имагинација и апстрактно 

мишљење. Утицај афективних фактора на учење – емоционална интелигенција и саморегулација. 

Мотивација и учење: унутрашња и спољна мотивација, локус контроле, стање тока теорије циља и 

социјално-когнитивне теорије мотивације. Утицај црта личности на учење. Окружење (микро, мезо и 

макроокружење) и учење. Практичне смернице. 

 

Литература: 

1. Миливојевић, Т. (2009). Мотивација за рад: теорије и стратегије, Филип Вишњић, Београд (одабрани 

делови) 

2. Миливојевић, Т. (2011). Психологија стваралаштва, мегатренд универзитет, Београд 

3. Veselinov, D, Nikolić, R. (2015). Mogućnosti podsticanja metakognitivnih strategija učenika posredstvom 

herurističko-metodičkih instrukcija, Istraţivanja u pedagogiji, 5 (1), 64-80 (pdf). 

4. Vrdoljak, G., Lovaković, I., Kurtović, A. (2018).  Osobine ličnosti, ciljne oprijentacije i školski uspjeh. 

Primenjena psihologija, god.11, br.3. (pdf). 

5. Brdar, I., Bakarčić, S. (2006). Suočavanje s neuspjehom u školi: koliko su vaţni emocionalna kompetentnost, 

osobine ličnosti i ciljna orijentacija u učenju? Psihologijske teme, Vol. 15 No. 1 (pdf). 

6. Kodţopeljić J. Pekić J. (2017). Psihologija u nastavi: odabrane teme iz psihologije obrazovanja, Filozofski 

fakultet, Novi sad (pdf). 

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

Методе извођења наставе  

Екс-катедра, интерактивна настава, семинарски рад, презентације на часу, упитници, метакогнитивне 

вежбе (кроз интроспекцију). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
15 усмени испит 40 

практична настава 15   

колоквијуми 20   

семинари 10   

 

 

 

 

 

 

https://hrcak.srce.hr/psihologijske-teme
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=1155


КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија; Окупациона терапија  

Назив предмета: САВЕТОДАВНИ РАД СА ПОРОДИЦОМ 

Наставник: Сања Ђурђевић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ  Усвајање базичних знања о психологији породице,  као и начину пружања психолошке подршке 

породици на основу метода брачног саветовања, породичне терапије, системског приступа у раду са 

породицом. 

Исход предмета:  Усвојеност  знања и потребних вештина за професионални рад са породицом и децом                

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Основне дефиниције породице, животни циклуси породице, дисфункционални обрасци у породици, методе 

и принципи рада са породицом детета уредног развоја и детета са сметњама у развоју, психолошка подршка 

родитељима у раној фази адаптације на развојни поремећај деце, системски приступ у раду са породицом, 

симптоми поремећене породичне динамике, мотивација за терапију, саморефлективност терапеута, етички 

принципи у раду са породицом. 

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

Стицање практичних вештина у коришћењу принципа и техника различитих саветодавних  метода погодних 

за рад са породицом са дететом уредног развоја и са сметњама у развоју  

Литература: 

1. Dimoski, S. (2012). Savetodavni rad sa porodicom deteta sa ometenošću koje trpi nasilje, Beogradska 

defektološka škola. 2012 18 / 1 157-167V. ISSN 0354-8795 

2. Hrnjica, S. (1997). Dete sa razvojnim smetnjama u osnovnoj školi, poglavlje: Dete sa posebnim potrebama 

i porodica. Učiteljski fakultet. Beograd. Str.111-132. ID-54227212 

 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета:  НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

Наставник: Чаушевац-Стојиљковић С. Драган 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ  Сврха и циљ предмета је да  студенти ОАС логопедије и окупационе терапије стекну одређени 

ниво знања и да буду у могућности да стечена знања апликују у професионалном раду. 

Исход предмета Овладаност основним знањима о модалитетима невербалне комуникације и усвојеност 

елементарних појмова у циљу основне комуникације знаковним језиком 

Садржај предмета 

Уопштено о хуманој комуникацији са биолошког, психолошког, културно-антрополошког, 

социолингвистичког аспекта; 

врсте комумикације/ вербална, невербалне; основне особености; како се комуникација остварује; 

симболички систем човека-језик; функције вербалне комуникације( социјална, приватна, 

сигнификантна); 

невербална комуникација- основна подела (екстралингвистичка, паралингвистичка); шта су невербални 

знакови; 

које су функције невербалне комуникације; узајамни развој и однос вербалне и невербалне 

комуникације; карактеристике паравербалне(паралингвистичке) комуникације; како се паравербалним 

знаковима побољшава комуникација; канали невербалне комуникације; о гестовима; мањкавим знацима;  

шта су ППП радње; радње ископчавања; увредљиви, знакови претње и непристојни знакови; 

поздрављање; 

Теоријска настава 

Невербална комуникација. Moдалитети невербалне комуникације. Историјски развој. Знаковни језик. 

Прстна азбука (једноручна/дворучна): историјски развој, врсте, правила дактилирања, примена. Гест: 

историјски развој, дефиниција и класификација, примена.Усвајање основних термина знаковног језика у 

циљу успостављање основне комуникације (сналажење у оквиру породице, школе и ширем окружењу). 

Практична настава 

Усвајање елеметарних појмова знаковног језика 
Литература: 

1. Морис, Д. (1979). Откривање човека кроз гестове и понашање [Manwatching: A Field Guide to 

Human Behaviour]. Просвета, Београд. 

2. Рот, Н. (2010). Знакови и значења. Завод за уџбенике. ИСБН: 8600262016539 
 

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

Методе извођења наставе  

Интерактивна настава, Power Point Presentation 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 усмени испит 45 

практична настава 30   

колоквијуми    

семинари 15   

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

Студијски програм/студијски програми : OAС Логопедија 

Назив предмета: ПРОФЕСИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ХУМАНИСТИЧКИМ ПРОФЕСИЈАМА 

Наставник : Борјанић Болић В. Емина 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Циљ предмета 

Усвајање знања о синдрому изгарања и сродним професионалним ризицима, разумевање значаја 

превенције настанка професионалног изгарања и начинима превазилажења овог проблема.  

Циљ предмета је стицање основних знања о синдрому изгарања као најзаступљенијем професионалном 

ризику у помагачким професијама. 

Исход предмета  
Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени да: код себе и других препознају симптоме 

професионалног изгарања, да препознају који лични и организациони чиниоци доприносе настанку 

синдрома изгарања, превентивним активностима предупређују настанак синдрома изгарања 

Студенти ће стећи следећа знања: Теоријско одређење појма синдрома изгарања, различите перспективе, 

упознаће личне и организационе факторе настанка синдрома изгарања, знаке и последице овог 

проблема, начине превенције и превазилажења синдрома изгарања, основна знања из Балинт методе у 

превенцији и превазилажењу синдрома изгарања, разликоваће синдром изгарања од других 

професионалних ризика у помагачким професијама и који мерни инструменти се користе у испитивању 

присуства чинилаца синдрома изгарања. 

Садржај предмета 

 

Професионални ризици у помажућим професијама 

Стрес и траума 

Теоријско одређење синдрома изгарања 

Синдром изгарања из перспективе Маслач, Летреа и Шафелија  

Синдром изгарања из перспективе Широма и Кристенсена 

Знаци препознавања изгарања и фазе 

Предиспозиције личности за настанак синдром изгарања;  

Организациони услови за настанак синдрома изгарања 

Последице и начини превазилажења синдрома изгарања 

Превенција појаве синдрома изгарања 

Балинт метода I 

Балинт метода II 

Балинт метода III 

Синдрома изгарања и други професионални ризици 

Инструменти у истраживању синдрома изгарања. 

 

Литература: 

 

Борјанић Болић, Е., Драгановић, М. (2019). Синдром изгарања код социјалних радника: превенција и 

последице у раду са старијим особама, Геронтологија, год. 47, бр. 1 (2019), стр. 47-60. ( ISSN 2560-5704.) 

Борјанић Болић, Е.(2019). Организациони услови и синдром изгарања код социјалних радника, 

Парадигма, Год.2, бр.2, стр.117-134. Београд: Висока школа социјалног рада 

Борјанић Болић, Е. (2019). Викаријска траума и шта са њом: супервизија као протективни фактор. У 

Јасна Вељковић и Ана Чекеревац (ур.), Супервизија у социјалном раду (стр. 107-120). Београд: ФПН. 

Шапић, Р. (2020). Балинт групни тренинг – теорија и пракса, Бијељина: Универзитет Бијељина. 

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

Методе извођења наставе 

Усмено излагање, видео презентација, дискусија, рад у групи. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава 20   

колоквијуми 20    

Семинарски рад    

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ТЕРАПИЈА ИГРОМ  

Наставник: Јелена Живковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

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  

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Појам и дефинисање игре. Игра кроз дечији развој. Специфичности игре деце са посебним потребама. 

Игра у функцији когнитивног, физичког, цоцијалног и емоционалног развоја деце. Игра у превенцији 

психосоцијалних поремећаја.Директивна и  недирективна терапија игром. Принципи недирективне 

терапије игром.  Критериуми за избор играчке у раду са децом са посебним потребама. Дидактичи 

материјал у терапији игром. Личност терапеута у терапији игара. Родитељи као партнери у терапији 

игром.   

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

Истраживачки задаци и семинарски радови из области: игра у превентивни програмима и 

рехабилитациона улога игре 

Литература: 

1.Грујковић,Т.(2016). Терапија игром-Како развити вјештине за разумијевање дјетета и продубити однос 

с њим, Загреб, Харфа ISBN:  9789537351434 стр.151 

2. Landreth, L. G., (2012). Play teherapy:the art of the relationship. (3 издање). Routleedge Taylor&Francis 

Group, New York. ISBN-978-0-415-88681-9 (обезбеђен превод) 

 (обезбеђен превод) 

3. Rise Van Fleet (2010). Child centered play therapy, The Guilford Press,London New York,ISBN 

 978-1-60623-902-5 

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 – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: ТЕОРИЈА И ПРАКСА ИНТЕРКУЛТУРНИХ КОМУНИКАЦИЈА 

Наставник: Манић М. Љиљана 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

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 стереотипи, 

прерасуде, и схватања, који су карактеристични за припаднике појединих култура, утичу 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. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Елементи успешне комуникације са особама које долазе из другачијих културних, етничких и расних 

окружења. Анализирање различитих врста и облика сусретања култура, интеркултуралних комуникација 

и модусе интеркултурног (не) разумевања. Упознавање са типичним фигурама које су у историјској 

перспективи одиграле значајне улоге у процесима културног посредовања између западних и 

ваневропских светова. Овладавање знањем и вештинама који омогућавају успешну интеркултуралну 

интеракцију. Оспособљавање за развијање стратегија и стицање вештина које су неопходне за 

премошћавање културних баријера и успешно деловање у интеркултуралним организацијама и 

окружењима 

Практична настава, вежбе, семинарски радови, завршни рад 

Спровођење истраживања као основе за израду семинарског рада. 
Литература  

Бугарски Р. Језик и култура, Библиотека ХХ век, Београд, 2006 

Jandt. F. E. (2011). Intercultural communication: An introduction, (third ed.), Thousand Oaks,Sage Publications 

Kim, M. N. (1994). Cross-Cultural Comparisons of the Perceived Importance of Conversational Constraints, 

Human Communication Research, 21 (1), 128–151 

Ţiveti zajedno: različitosti i slobode u Evropi 21. veka, Priručnik o standardimaVeća Evrope o doprinosu medija 

društvenoj koheziji, interkulturnom dijalogu, razumevanju, toleranciji i demokratskoj participaciji 

Петровић, Д.(2006). Интеркултурално (не)разумевање, у Попадић, Д. (ед.) Увод у мировне студије,II ом, 

Група МОСТ, Београд 

Hall, E. T. (1998). The Power of Hidden Differences, In Bennett, M.J, (ed.) Basic Concepts of Intercultural 

Communication: Selecting Readings, Yarmouth, Maine, Intercultural Press, pp. 53-67 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: 

Усмена предавања, презентације, дискусије, консултације, менторски рад, видео материјали, гостовање 

стручњака, излагања студената, теренске посете. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава    

колоквијуми 20   

семинари 20   

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

 

 

 

Студијски програм: Логопедија 

Назив предмета: Стручна пракса 2 

Наставник: Чаушевац Драган, Чолић Гордана 

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. 

Садржај предмета: 

Примена вежби предвиђених прогрмамом тртемана појединих облика говорних и језичких поремећаја; 

Припрема за логопедски тртеман и реализација појединих облика говорне терапије (најмање по две сеансе 

из сваког стручног предмета); Писање и презентација дневника праксе. Програми слушних и говорних 

вежби; рад на артикулацији гласова; примена амплификације у третману  (раног узраста, предшколског 

узраста, школске популације и одраслих) 

Број часова: 3 

Методе извођења  

Израда и примена  рехабилитационих програма рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Узимање анамнезе 10 
Реализација говорне 

тарапије 
20 

Клиничко-логопедска 

процена 
20   

Говорно-језички статус 20   

Студија случаја 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм : Основне академске студије логопедије 

Назив предмета: Предмет завршног рада – истраживачки рад 

Наставник/наставници: 

Статус предмета: Обавезни 50%; Изборни 50% 

Број ЕСПБ: 3 

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 Истраживачки рад: 3 Остали часови: 3 

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  ..........  

семинар-и    



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАТАЛОГ ПРЕДМЕТА – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: ЛОГОПЕДИЈА 

Студијски програм: Основне академске студије логопедије 

Назив предмета: Завршни рад – израда и одбрана 

Наставник/наставници: Ментор 

Статус предмета: Обавезни 50%, Изборни 50% 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:Положени сви испити 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за примену теоријских и емпиријских истраживачких приступа у домену 

логопедске делатности 

Оспособљавање студената за критичко промишљање и разумевање узрочно-последичних веза и односа 

различитих логопедских проблема у раду са децом, адолесцентима и одраслима 

Развијање способности за комплексно вредновање и креативно унапређивање рада у домену логопедије 

Исход предмета  

Очекује се да се код студената развију следеће компетенције: 

Планирање, реализовање и истраживање у области васпитно-образовног рада, клиничко-логопедске 

праксе и логопедске превентиве 

Креативно промишљање, изражавање и деловање, критичко праћење научне и стручне литературе 

Уграђивање резултата истраживања у васпитно-образовну и клиничко-логопедску праксу, као и у 

домену логопедске превентиве 

Садржај предмета 

У завршном раду студенти примењују стечена, али и нова сазнања из области васпитања и образовања, 

клиничке логопедије и домена логопедске превентиве, као и методологије истраживања у наведеним 

областима. Завршни рад садржи следеће целине: 

Увод 

Теоријска оријентација истраживања 

Методолошка оријентација истраживања 

Приказ резултата са анализом и интерпретацијом 

Закључна разматрања са предлогом примене 

Преглед литературе 

Прилози 

Након завршеног рада, студент у договору и у координацији са наставником-ментором, приступа јавној 

одбрани завршног рада. 

Литература 

Број часова Остали часови: 3  

Методе извођења наставе 

Менторски рад, истраживачки рад студената 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Израда завршног рада 60 Усмена одбрана рада 40 

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 

 


