
Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у 

одговарајућим стандардима). 

 

 

а) Мастер академске студије се  организују се из граничних области медицине и 

оспособљавају студенте који иницијално имају различите академске профиле да ефикасно 

комуницирају и раде у интердисциплинарном и мултидисциплинарном окружењу. 

Мастер академске студије Фармацеутска медицина за стицање звања Мастер  

фармацеутске медицине чине обавезни и изборни предмети са укупно 60 бодова Европског 

система преноса бодова (ЕСПБ). Скуп обавезних предмета исти је за све полазнике, а 

састоји се од 8 предмета са укупно 41 ЕСПБ. После одслушаних обавезних предмета 

студенти се опредељују за 3 од 6 понуђених изборних предмета чиме остварују 9 од 

укупно 18 бодова. Положени завршни тест носи 1 бод, а израда завршног рада носи 9 

ЕСПБ, што све заједно чини 60 ЕСПБ. Начин завршетка мастер академских студија из 

фармацеутске медицине је јавна одбрана рада. 

Методе извођења наставе укључују интерактивна презентације у којима се предавања 

одвијају уз постављање питања, активно учествовање студената, визуелна средства и 

штампане материјале. Студенти се укључују у едукативни процес и кроз дискусије у 

малим групама активно размењују идеје, размишљања, питања и одговоре уз присуство 

наставника који потпомаже дискусију. Студије случаја служе за приказ реалних ситуација 

из области фармацеутске медицине и фокусирају се на специфичне теме и проблеме; 

студенти читају овакве студије и потом реферишу након индивидуалног рада или рада у 

малим групама. Завршни испит којим се процењује стечено знање, укључује тестове са 

питањима која имају по 5 понуђених одговора од којих је само један тачан, а који су 

повезани са наставним садржајима. 

б) Мастер академске студије су студије другог нивоа  

в) Савлађивањем студијског програма стуче се академске назив мастер фармацеутске 

медицине 

г) услови за упис студијског програма можете наћи у Стандарду 7 

ђ.  листу обавезних  и изборних предмета можете наћи у оквиру Књиге предмета 

е.  студије се изводе у оквиру предавања, вежби и других облика наставе 

ж. бодовну вредност  сваког предмета можете наћи у оквиру табеле 5.1 б 

з.  табела завршног рада Т 5.2 б 

и. предуслови за упис појединих предмета или групе предмета налазе се у оквиру Књиге 

предмета 

ј.  није предвиђен избор  предмета са других студијских програма 

к. Није дозовоњен прелазак са других студија 

л. друга питања од значаја за извођење студијског програма 

  

Евиденција:  http://www.med.bg.ac.rs 

 

http://www.med.bg.ac.rs/

