
Стандард 5: Курикулум 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и 

њихов опис.  

Мастер струковне студије Ултразвучна дијагностика за стицање стручног назива струковни мастер 

медицински радиолог трају 2 године и изводе се у 4 семестра. Према курикулуму у студијском 

програму предвиђено је укупно укупно 16 обавезних предмета (укључујући и предмете Стручна пракса 

1-4, Предмет завршног рада и Завршни рад чијом се одбраном завршавају студије). Укупан број часова 

у студијском програму износи 1.950, од чега је 1.215 часова активне наставе (600 часова предавања, 600 

часова вежби и 15 часова за Предмет завршног рада) и 735 осталих часова (600 часова стручне 

(клиничке) праксе и 135 часова за Завршни рад). Настава на свим предметима одвија се 

једносеместрално у складу са планом извођења наставе. 

Укупан број ЕСПБ бодова за студијски програм износи 120 ЕСПБ и то 60 ЕСПБ на обе студијске 

године. На завршној години обавезна је израда Завршног рада који носи 12 ЕСПБ (Предмет завршног 

рада 2 ЕСПБ и Завршни рад 10 ЕСПБ). 

Проценат предмета по типу (академско-општеобразовни 8,33% и стручно-апликативни 91,67%) у складу 

је са захтевима стандарда (Табела 5.4.). 

Програм садржи 6 изборних блокова (у првом и четвртом по 1, односно у другом и трећем по 2), а сваки 

изборни блок садржи по 2 изборна предмета, чиме се постиже изборност од 30,00% (за наведене 

изборне предмете предвиђено је укупно 30 ЕСПБ (6 x 5 ЕСПБ), а овоме се додају бодови који потичу од 

Предмета завршног рада и Завршног рада). 

Карактеристике програма у складу су са преовлађујућом праксом реномираних европских 

високошколских установа у којима се школују струковни мастер медицински радиолози, што је 

документовано у Стандарду 6 наведеним примерима међународнe усаглашености студијског програма. 

Провера знања врши се континуирано током савлађивања наставних садржаја и на испиту. Кроз 

предиспитне обавезе које подразумевају уредно похађање и активност на настави, израду семинарских 

радова, проверу знања кроз колоквијуме и практичне тестове студент стиче 30-70 поена (од макс. 100), а 

на испиту 70-30 поена, зависно од карактеристика предмета. 

Комплетан курикулум у виду Књиге предмета дат је у Табели 5.2. 

Стручна пракса за студенте врши се у више Наставних база са којима Школа има потписане Уговоре о 

сарадњи, међу којима доминира КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд. У Наставним базама 

Школа бира одабране сараднике за супервизоре стручне праксе који заједно са предметним 

наставницима брину о квалитету Стручне клиничке праксе (поред других формалних и педагошких 

захтева, услов за избор сарадника је формално образовање истог или вишег нивоа од броја ЕСПБ (300) 

које обезбеђује овај студијски програм. 

Од преко 60 Наставних база са којима ИЦЕПС има потписане уговоре о пословно-техничкој сарадњи за 

питање вежби и/или стручне праксе студената за неке од својих студијских програма, за студијски 

програм који је предмет ове акредитације најзначајније Наставне базе су: 

- Клиничко болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Београд 

- Институт за ортопедско хируршке болести Бањица, Београд 

- Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд 

- Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд 

- Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд 

- Специјална болница за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, Београд 

- Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић”, 

Стари Сланкамен 

- Општа болница Панчево 

- Дом здравља „Др Милутин Ивковић, Палилула“, Београд 

- Дом здравља Раковица, Београд 

- Дом здравља Инђија 

- и др. 

Списак ових и других Наставних база презентован је у Прилогу 5.5. 



Показатељи и прилози за Стандард 5: 
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Извештај 2. НАТ софтвер: Оптерећење сарадника у Установи (табела 6.4. за Установу) 

Извештај 3. НАТ софтвер: Провера параметара Установе 

Извештај 4. НАТ софтвер: Проценат предавања наставника запослених 100% за све програме Установе 

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

Табела 5.2. Спецификација предмета - Књига предмета 

Табела 5.3. Листа изборних предмета по семестрима и годинама студија 

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму по типу предмета 

Прилог 5.1. Спецификација предмета - Књига предмета на сајту Установе 

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа ВШУ 

Прилог 5.3. Програм НИР, односно УИР 

Прилог 5.4. Решење о акредитацији НИР, односно УИР 
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