














НАСТАВНИ ПЛАН – ПРВА ГОДИНА 

Универзитет Медицински и 

фармацеутски факултет 

„Виктор Бабеш“ у 

Темишвару 

Програм основних 

универзитетских 

академских студија 

Општа медицинска помоћ 

Факултет Медицински факултет Титула апсолвента Општи медицински 

дипломирани техничар 

Област студирања Здравство Трајање студија 4 године 

Ниво регулисања Секторски Преносивих бодова 60 (обавезних-изборних) 

             

                                                     Семестар I (14 недеља)       Семестар II (14 недеља)                                                Ук. унив. год. 

                                                       (28 недеља) 

Шифра предм. Обавезни предмети 

 Анатомија 

 Хистологија 

 Физиологија 

 Ћелијска и молекуларна биологија 

  Микробиологија (бактериологија и вирусологија) 

  Паразитологија 

 Медицинска информатика 

  Савремени језик 

   Физичко васпитање 

 Општа медицинска нега (и општи принципи неге) 

 Биохемија, лабораторијске технике 

 Физиопатологија 

 Морфо патологија 

 Хигијена 

   Генетика 

 Генетика 

  Нутриција и дијететика 

 Медицинска деонтологија, биоетика 

 Медицинска пракса 

 Стаж практичних вештина 

 

Изборни предмети (бира се 1 од 2) 

                                                     Семестар I (14 недеља)   Семестар II (14 недеља)                                               Ук. унив. год. 

                                                  (28 недеља) 

 Функционална истраживања 

 Интерпретација лабораторијских анализа 

              УКУПНО 

УКУПНО ЧАСОВА/БОДОВА/СЕМЕСТАРА/ГОДИНА 

НАСТАВНИ ПЛАН – ДРУГА ГОДИНА 

Шифра 

предм. 

Обавезни предмети 

 Клиничка нега 

 Кућна нега 

 Науке понашања 

Медицинска психологија 

Медицинска социологија 



 Хитни медицински случајеви и медицинска прва помоћ  

 Пуерикултура и педијатрија 

 Биофизика 

 Психијатрија 

 Интерна медицина и медицинске специјализације 

 Медицинска радиологија и имагистика 

 Фармакологија 

 Методологија научног истраживања 

 Правни аспекти струке, социјално и санитарно законодавство 

 Квалификована нега у пуерикултури 

 Нега старих лица и геријатрија 

 Нега пацијената са поремећајима менталног здравља и психијатрије 

 Нутриција – фактор саногенезе 

 Медицинска пракса 

 Стаж практичних вештина 

Изборни предмети (бира се 1 од 3) 

 Имунологија 

 Нутриција у заједницама 

 Академска етика и интегритет 

              УКУПНО 

УКУПНО ЧАСОВА/БОДОВА/СЕМЕСТАРА/ГОДИНА 

НАСТАВНИ ПЛАН – ТРЕЋА ГОДИНА 

Шифра 

предм. 

Обавезни предмети 

 Интерна медицина и медицинске специјализације 

 Општа хирургија и хируршке специјализације 

 Промовисање здравља и здравствено васпитање 

 Кућна нега. Нега у заједници 

 Епидемиологија 

 Стручна нега у педијатрији 

 Посебна нега у медицинској специјализацији 

 Стручна нега код заразних болести 

 Стручна нега у ендокринологији 

 Стручна нега у онкологији 

 Стручна нега у породичној медицини 

 Стручна нега у дерматологији 

 Палеативна нега 

 Медицинска пракса 

 Стаж практичних вештина 

Изборни предмети (бира се 1 од 3) 

 Медицинско комуницирање 

 Клиничка фармакологија 

 Нутриција - фактор саногенезе 

              УКУПНО 

УКУПНО ЧАСОВА/БОДОВА/СЕМЕСТАРА/ГОДИНА 

 

 



НАСТАВНИ ПЛАН – ЧЕТВРТА ГОДИНА 

 

Шифра 

предм. 

Обавезни предмети 

 Стручна нега у интерној медицини 

 Стручна нега критичних болесника (АТИ и медицински хитни случајеви) 

 Стручна нега у хирургији 

 Стручна нега у опстетрици и гинекологији 

 Стручна нега у ортопедији 

 Стручна нега у ОРЛ 

 Израда дипломског рада 

 Биостатистика 

 Стручно оријентисање 

 Стручна нега у хируршкој специјализацији (неурохирургија, хируршка и ортопедска педијатрија, васкуларна 

хирургија, урологија) 

 Нега мајке и новорођенчета 

 Јавно здравље, медицински менаџмент 

 Стручна нега у дијабетесу и нутриционим болестима 

 Стручна нега у офталмологији 

 Стаж практичних вештина 

 

Изборни предмети (бира се 1 од 2 

 Здравствена нега у школским јединицама 

 Етика и недискриминисање осетљивих група 

              УКУПНО 

УКУПНО ЧАСОВА/БОДОВА/СЕМЕСТАРА/ГОДИНА 

 

 

 


