
Табела 5.2 Спецификација предмета за студијски програм Мехатроника у медицинској 

рехабилитацији 

 

Студијски програм : Мехатроника у медицинској рехабилитацији 

Назив предмета: Научно истраживачке методе у рехабилитацији 

Наставник: Љубица Константиновић, Дејан Нешић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је да кроз овај курс студент научи основне појмове и научно-истраживачке 

методе у рехабилитацији у циљу продубљивања знања и препознавања различитих ефеката 

појединих метода. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања о спровођењу истраживања и изради научних радова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Процес рехабилитације, савремени модел рехабилитације, структура научних радова, врсте 

научних радова; припрема за научни рад у области рехабилитације-сумирање и 

интерпретација резултата студија у конципирању научног рада. Експериментални и квази-

експериментални дизајн студија у рехабилитацији; елементи  класичног истраживачког 

дизајна у области рехабилитације; недостаци класичног истраживачког дизајна и алтернативе; 

развој клиничке студије-приступи  и фазе; принципи избора селекције испитаника; 

рандомизација и „blinding“ у рехабилитацији; параметри у рехабилитацији; приниципи избора 

параметара и метода праћења; функционални тестови у рехабилитацији; терапијска 

интервенција; примена више терапијских интервенција у рехабилитацији; стандардизација 

терапијских интервенција у рехабилитацији; биостатистичке методе; фазе припреме 

структура и стил писања научног рада у рехабилитацији; етички аспект истраживања у 

рехабилитацији. 

Практична настава  

Учење кроз реализацију практичних задатака из области примене научно истраживачких 

метода у рехабилитацији. 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 



пројекат 50 тест 50 

 

 
 


