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Циљ предмета:  
обучавање, али и подстивање студената да самостално раде на моралном развоју ради исправности сопственог става и 

понашања у професији; разумевање и познавање разлика између етичких и законских проблема, развијање критичког 

мишљања у поступку етичке анализе; разумевање националних, ЕУ и међународних законских прописа; познавање 

права и обавеза из здравствене заштите који се тичу етичких питања, као и познавање права и обавеза даваоца 

здравствених услуга, њихових корисника и треће стране.  
Исход предмета:  
Дати студентима основна знања о свим кодексима медицинске етике, законским и моралним нормама које се односе 

на делатност здравствених радника. Након завршеног курса, студент ће моћи да критички размишља о нормативним 

принципима и етичким начелима и познаје разлику између законских и етичких проблема, односно биће способан да 

примени законе који регулишу аспекте здравствене делатности, права и обавезе здравственог радника, пацијента и 

треће стране, а који су у вези са етичким питањима.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Основна етичка питања. Слобода као темељ моралног феномена, појам доброг и лошег са моралног и етичког 

становишта, врлине и пороци. Морални карактер и структура моралног делања. Медицинска делатност и ризици. 

Етички аспекти живота, болести, ометености и смрти. Медицинско право у Србији и у ЕУ. Етика и емпатија. Добра 

клиничка пракса. Етички аспекти биомедицинских и клиничких истраживања. Експеримент на животињама и на 

људима. Суд части. Етика ауторства, коатурства, публиковања и цитирања. Едукација научно-истраживашког кадра у 

погледу етичких питања: кодекси, декларације, конвенције. Хелсиншка декларација и њене ревизије. Лисабонска 

деклкарација (пацијент и његово право). Етичке у домену комуникације.  
Практична настава  
Етички кодекси научноистраживачког рада - примери. Приступи и пракса везана за етичка питања у фармацији, 
биомедицини и клиничким истраживањима - принципи добре клиничке праксе, примери. Експериментални радови са 
етичког аспекта-примери. Етички апсекти болести, ометености у развоју и других патолошких стања-примери. Етички 
аспекти живота, мождана смрт, смрти - примери.  
Остали часови подразумевају збир часова индивидуалне наставе са студентом.  
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Методе извођења наставе:  
интерактивна предавања, дискусије, анализа случаја из праксе, учење засновано на проблему, е-учење, претрага 
литературе, радионица, вежбе  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

присуство предавањима, активност 10 испит 40 

семинари 0   

вежбе, практични испит 20   

колоквијуми 30   
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