
Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета: Истраживање 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  13 

Услов:  уписана пета година, десети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета. Оспособљавање студената за самостално истраживање у области здравства 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Технике претраживања литературе; процена валидности и 

клиничке значајности публикованих студија; дизајнирање плана истраживања; статистичка обрада резултата. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Формулисање истраживачког питања; одређивање 

величине експерименталне и контролне групе; прикупљање података из праксе; обрада резултата у статистичким 

програмима, изарада презентације резултата. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Прихватање етичких принципа истраживачког рада; 

критички однос према сопственим резултатима; одбацивање артефаката. 

Садржај предмета 
 

Практична настава: У току наставе на овом предмету студенти су у обавези да испланирају, спроведу, анализирају и 

саопште у форми извештаја резултате самосталног истраживања у области здравствене заштите.  

Литература  

 World Health Organization, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Lyon: IARC, 1990 

 John Macleood E.B, French J.F. Munro, Introduction to Clinical Examination, Edinburgh: Churchill Livingstone, 1977. 

 CBE Style Manual Committee. 1983. CBE style manual: A guide for authors, editors, and publishers in the biological sciences. 5th 
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 Scientific Writing and Publishing Aids. Taubman Medical Library. Available at: 
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Број часова активне наставе: 135 Самостални рад 

студента: 210 Предавања:45 Вежбе:45 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:45 

Методе извођења наставе: семинари и практичан рад на спровођењу истраживања и изради извештаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит До 70 

практична настава До 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


