Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Род и здравље
Наставник или наставници: Новаков Микић Александра
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Образовни циљеви курса су: 1. упознавање студената/киња са актуелним сазнањима о теоријским
концепцијама рода у интердисциплинарном пољу родних студија из перспективе здравља: о разликама и
сличностима у здрављу различитих група жена према узрасту, различитим одликама 'другости' (на пример
жене са инвалидитетом; здравље Ромкиња); 2. оспособљавање за емпиријска истраживања из ових области.
Исход предмета:
Курс пружа прилику студентима/кињама за развијање вештина и знања за критичку евалуацију различитих
теоријских концепција о здрављу и роду узимањем у обзир културне, етничке, узрасне карактеристике;
препознавање релевантних истраживачких проблема жена и развијање сензибилности за уочавање полних и
родних предрасуда и стереотипа у области здравља жена (и мушкараца), у односу на друге дисциплине (као
што су антропологија, религија и/или етнологија).
Садржај предмета:
Теоријска настава: предавања; интерактивна метода, аналитичко-критички приступ
Теме којима студенти/киње развијају способности критичке анлизе различитих модела здравља; односа
здравље – (не)једнакост, са посебним акцентом на сексуалном и репродуктивном здравље жена из
различитих заједница, а пре свега жена са инвалидитетом (планирање породице, вантелесна оплодња,
трудноћа, адолесценција, старење).
Практична настава : вежбе, семинари; самосталан и групни рад, решавање проблема.
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Теоријска настава: 3
Студијски истраживачки рад: 4
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Теоријска настава: предавања; интерактивна метода, аналитичко-критички приступ.
Практична настава: вежбе, семинари; самосталан и групни рад, решавање проблема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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семинарски рад
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције
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