
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Спортска медицина са физикотерапијом 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво 

Назив предмета: Спортска трауматологија 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Миланков Ж. Мирослав, Нинковић С. Срђан 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: / 

Циљ предмета 

Приказати најчешће моменте и ситуације када спорт престаје да бива физичко надметање и постаје 

медицински случај за терапијско деловање. Спортска трауматологија је грана ортопедије која се 

бави траумама спортиста које су се догодиле или током тренажног процеса или на самом 

такмичењу. 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета студент ће бити упознат са могућом трауматологијом 

појединих спортова као и на могућност практичног деловања. Практично деловање би се огледало 

у два правца. Један, можда важнији, да се спортске повреде превентирају, а други ако се догоде 

како указати прву помоћ до доласка стручног лица. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Спортска трауматологија обухвата један од веома важних сегмената спортске медицине. 

Различита лепеза спортских локомоција и коришћења спортских реквизита довела је до 

различитијег начина и типова повређивања. Најчешће су то акутне повреде које треба ако је 

могуће санирати на спортском терену или је пак повреда тежа коју опет треба примарно обрадити 

да би се касније ефикасније болнички збринула. Спортска трауматологија је изузетно шаролика и 

због тога је неопходно проучавати је са два аспекта. Први, како деловати у самом тренутку 

повређивања, и други, како обучити за превентивно деловање да би се спортске повреде у што 

већем проценту избегле. 

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

У овим облицима наставе студенти би се обучили за практичан и самосталан рад из пружања прве 

помоћи на самом спортском терену као и коришћењу превентивних мера за њихово избегавање. 

Литература  
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Број часова  активне наставе Остали 

часови: 0 Предавања:   

3 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки 

рад: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања у виду презентација појединих методских јединица као и уз 

консултације са наставницима и сарадницима са предмета. Испит обухвата целукпно градиво 

изложено у току семестра. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит 45 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум-и 5 ......  

семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 

студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 

јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 

Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 

наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 

 


