
ЗДРАВСТВЕНА ДЕМОГРАФИЈА  
 

Студијски програм: Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије 

Назив предмета: Здравствена демографија 

Статус предмета: обавезан 

Семестар: прва година, други семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема  
 

Циљ предмета:  
разумевање повезаности демографских, економских и здравствених фактора; развијање разумевања демографских 
процеса и њихове повезаности са здравством; оспособњавање студената за исправно заступање здравствене политике у 
подручју проблематике здравствене демографије.  
Исход предмета:  
Курс у уводном делу износи проблематику здравствене демографије и њене везе са осталин научним дисциплинама, 

посебно у области медицине. Студенти се упознају са историјским развојем становништва, као и његовим бројчаним и 

просторним размештајем, са природним кретањима (рађање, смртност, природни прираст, миграције), као и 

регионалним и временским разликама у поједеним регијама света, са разлозима различите брзине раста становништа у 

различитим деловима света и повезаности са природним и друштвеним факторима, као и са утицајем свих наведених и 

других фактора на живорни стандард и здравље становништва одређене регије. Посебнан акценат предмета дат је 

појму и врстама миграција становништва (посебно с обзиром на тренутну актуелност проблема).  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Увод у здравствену демографију. Демографска и здравствена статистика. Карактеристике демографске анализе. 

Лонгитудинална и трансверзална анализа. Демографски процеси. Стопа раста, стопа смртности, врсте прираштаја, 

начини исказивања прираштаја. Миграције и врсте миграција. Раст, обнављање и пројекције раста становништва. 

Демографски модели. Унутрашњи и спољашњи фактори који утичу на здравствену демографију одређене области, 

земље, регије, света. Глобализација. Демографски видици, трендови, узроци и последице. Политика међународних 

организација (WHO, UN, UNESKO…). Акцијски програми. Демографски развој и пројекти у Србији, ЕУ и свету.  
Практична настава  
Демографска анализа - вежба. Лонгитудинална и трансверзална анализа - вежба. Демографски процеси - дискусија. 

Стопа раста, стопа смртности, врсте прираштаја, начини исказивања прираштаја – примери из земље, региона, ЕУ и 

света. Миграције и врсте миграција – анализа, дискусија, тренутна ситуација у земљи, ЕУ, свету. Раст, обнављање и 

пројекције раста становништва – анализа и дискусија. Унутрашњи и спољашњи фактори који утичу на здравствену 

демографију – анализа на примеру Србије, регије, ЕУ, света. Глобализација - дискусија. Демографски трендови - 

дискусија. Политика међународних организација (WHO, UN, UNESKO…) – трендови, анализа, дискусија. 

Демографски развој и пројекти у Србији, ЕУ и свету – е-учење.  
Остали часови подразумевају збир часова индивидуалне наставе са студентом.  
Литература:  
1. Нејашмић И.: Демогеографија, становништво у просторним односима и процесима, Школска књига, Загреб, 
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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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