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Струковна медицинска сестра 

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“  
Вршац, државна институција, акредитована од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Дозволу за рад 
бр. 142-022-434/2016-01 од 04.08.2016. издао Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачки развој АП 
Војводине.  

Исто као 2.3 

Српски 

Основне струковне студије 

3 године / 6 семестара = 180 ЕСПБ 

Средње образовање у четворогодишњем трајању.  

Самофинансирајући / Буџет 

Назив студијског програма:  
 
Струковна медицинска сестра/техничар 
 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве – усклађене са основним задацима и циљевима високошколске 
установе на којој се програм изводи – да кроз теоријску и практичну наставу и непосредну праксу: 

 обезбеди квалитетно студирање и образовање струковним медицинским сестрама/техничарима, 
односно кадровима здравствене струке, који ће моћи да успешно одговоре изазовима праксе у 
савременом контексту, и у болничким и у кућним условима; 

 оспособи струковне медицинске сестре/техничаре за самостално, ефикасно и одговорно обављање 
опште здравствене неге засноване на етичким принципима и холистичком приступу кориснику у 

различитим подручјима; 

 струковним медицинским сестрама/техничарима пружи могућност оптималног савладавања и реалног 
увежбавања и усавршавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процес неге 

болесника у различитим областима медицине; 

 оспособи струковне медицинске сестре/техничаре да примене стечена знања и вештине у свим 
видовима опште неге болесника, а која укључује мере унапређења здравља, спречавања болести, 

збрињавања и неге; 

 профилише струковне медицинске сестре/техничаре у савремене сараднике који поседују адекватно 
знање из медицине и додирних подручја, неопходно за ефикасан рад у здравственој пракси; 

 развија специјализована знања и вештина код струковних медицинских сестара/техничара из области: 
промоције здравља; менталне хигијене; вештине комуникације, подучавања и учења; тимског рада 

(руковођење тимом за здравствену негу; међупрофесионална сарадња у процесу дијагностике, лечења и 
неге оболелих и повређених); решавања организационих проблема (организација дневних задатака); 
евалуације процеса здравствене неге; употребе информационе технологије и вођења сестринске и 
медицинске документације; методологије истраживања, те писања текстова у академско-научне сврхе; 

 негује код струковних медицинских сестара/техничара дух хуманости, посвећености и афирмацију 
професионалне етичности и узорне комуникације поштујући принцип диверзитета и 
мултикултурализма;  

 савременом едукацијом и менторским радом, омогући преношење знања, метода и научних техника 
које се примењују у развијеним европским образовним центрима, као и преузимање добрих тековина 
система високог образовања у земљи; 

 програм треба да подстакне струковне медицинске сестре/техничаре на даље усавршавање, као и 
праћење стручне литературу у складу са основним начелима целоживотног учења, као и да стечена 
знања и искуства преносе на друге, да их афирмишу и подстичу на напредовање. 

  

Одличан-изузетан 91 100 
Одличан 81 90 

Врло добар 71 80 
Добар 61 70 

Довољан 51 60 
Није положио до 50 

 

Медицинске науке 



 

 

 

 

 

 



 

 

Ималац дипломе има право на даље образовање и 
усавршавање: 
-   Може да упише специјалистичке/мастер студије. 
- Може да настави школовање на сродним основним 
академским студијама. 
 

Лице које је завршило Високу школу струковних студија за 
васпитаче поседује правно заштићену професионалну титулу 
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, право на обављање 
професионалног рада у  медицинским установама и  право 
полагања испита за лиценцу. 
 

 

 www.uskolavrsac.edu.rs, Студентска служба школе. 

 

Директорица: доц. др Јелена Пртљага 

 



 


