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СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА:
Завршни рад

Наставник-руководилац предмета

1

Завршни тест

Проф. др Јасмина Кнежевић

2

Одбрана завршног рада

Проф. др Јасмина Кнежевић

ОЦЕЊИВАЊЕ:
Услов за полагање завршног рада је да су положени сви испити студијског програма ИАСМ. Студент
савладава предмет полагањем завршног теста и одбраном завршног рада. Оцена је еквивалентна броју
освојених поена. Поени се стичу на два начина:
ЗАВРШНИ ТЕСТ: На овај начин студент може стећи до 40 поена. Избор питања на тесту по областима
се налази у приложеној схеми за оцењивање на тесту. Уколико студент не стекне више од 50% поена на
завршном тесту не може да приступи одбрани завршног рада.
ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА: На овај начин студент може да стекне до 60 поена. Одбрана завршног
рада подразумева завршну проверу вештина и одбрану рада. Завршном провером вештина се може
стећи 30 поена, а одбраном рада 30 поена. У оквиру завршне провере вештина студент је у обавези да
узме анамнезу, уради клинички преглед пацијента, интерпретира налаз, постави дијагнозу
(диференцијалну дијагнозу) и предложи додатне дијагностичке процедуре. Студент на дан полагања
испита пред члановима комисије извлачи комисију за полагање практичних вештина, као и области
медицине из којих ће полагати практичи део завршног испита. Сваки студент обавезно полаже
практични испит из хирургије и интерне медицине, док трећа област може бити различита: инфективне
болести, педијатрија, неурологија. Сваки студент добија по три пацијента за обраду из различитих
медицинских области. За узимање анамнестичких података и физикални преглед болесника студент има
сат времена по једном пацијенту, где након завршене обраде болесника пред чланом комисије из
одређне области полаже испит. У оквиру одбране рада студент је у обавези да предложи план терапије,
образложи и спроведе терапијски поступак. Уколико студент не оствари више од 50% поена на одбрани
завршног рада није положио испит.

МАКСИМАЛНО ПОЕНА

Завршни рад

Одбрана завршног рада
Завршни
тест

1 Фармакологија и токсикологија

5

2 Интерна медицина

10

3 Хирургија

10

4 Инфективне болести

5

5 Педијатрија

5

6 Неурологија

5
Σ

40

Завршнa
провера
вештина

Одбрана рада

30

30

Σ

100

Завршна оцена се формира на следећи начин:
Да би студент положио предмет мора да оствари минимум 55 поена и да положи завршни тест и
одбрани завршни рад.
Да би положио завршни тест студент мора да оствари више од 50% поена на тесту.
Да би одбранио завршни рад студент мора да оствари:
-више од 50% поена на завршној провери вештина
-више од 50% поена на одбрани рада

број освојених поена

оцена

0 - 54

5

55 - 64

6

65 - 74

7

75 - 84

8

85 - 94

9

95 - 100

10

ЛИТЕРАТУРА:

Обавезна литература за предмете који су обухваћени тестом,
налази се у силабусима свих наведених предмета

http://www.medf.kg.ac.rs/

ПРОГРАМ: Програм завршног рада обухвата завршни тест и одбрану завршног рада. Питања на
завршном тесту се бирају из следећих области: (видети табелу)
Област

Број питања

Фармакологија и токсикологија

5

Интерна медицина

10

Хирургија

10

Инфективне болести

5

Педијатрија

5

Неурологија

5
Σ

40

ЗАВРШНИ ТЕСТ
ЗАВРШНИ ТЕСТ
0-40 ПОЕНА
ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗАВРШНОГ ТЕСТА
Тест има 40 питања
Свако питање вреди 1 поен

ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА
ЗАВРШНИ РАД
0-60 ПОЕНА
ОЦЕЊИВАЊЕ
ЗАВРШНОГ РАДА
Завршна провера вештина 30 поена
Одбрана рада 30 поена

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЗАВРШНИ РАД
модул

недеља

датум

време

место

тип

09.07.

13:00-16:00

С1

И

назив методске јединице

наставник

ИСПИТ (јунски рок)

