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

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво
Назив предмета: Медицинска рехабилитација
Наставник (Име, средње слово, презиме): Девечерски В. Гордана, Наумовић М. Нада
Статус предмета: O
Број ЕСПБ: 7
Услов: /
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да покаже основе медицинске рехабилитације. Будући да се ради о овом
смеру онда се оснвни циљеви усмеравају на рехабилитацију спортских повреда.
Исход предмета
Студенти ће након одслушаног и положеног испита овладати основама медицинске
рехабилитације спортских повреда. При томе би били оспособљени да препознају спортисту коме
је неопходна рехабилитација као и најоптималније методе рехабилитације како би се спортиста
што пре вратио на спортско борилиште.
Садржај предмета
Теоријска настава
Током предавања би се указало на најразличитије процедуре медицинске рехабилитације настале
као последица спортских
повреда. При томе би се посебна пажња посветила како оним најједноставнијим које се могу
применити на терену тако и оним које могу пружити високо специјализоване установе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Примениле би се практичне методе медицинске рехабилитације насталих спортских повреда.
Литература
1. O Sullivan SB, Schmitz TJ, Physical rehabilitation, F.A.Davis, 2007
2. Фронтера WР, Силвер ЈК, Риззо ТД, Essentials of physical medicine and rehabilitation:
musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation, Elsevier Health Science, 2008
3. Frontera WR. De Lisas Physical medicine and rehabilitation: principles and practice, Lippincott
Williams and Wilkins, 2010
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 0
3
2

Студијски истраживачки рад:
2

Остали часови:
0

Методе извођења наставе
Настава се изводила применом свих савремених метода док би практичне вежбе подразумевале и
посете рехабилитационим центрима и специјализованим амбулантама за третман спортских
повреда.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
30
20
5

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
.......

поена
45

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.

