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ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ II - НАПОМЕНЕ 

 

 

Настава се одвија према одређеном распореду на базама катедре Хирургије. 

Детаљан распоред је истакнут на сајту факултета а свака наставна база је добила 

списак студената  који вежбају у одређеној клиници. Овај списак са именима 

асистената и наставника који држе вежбе из предмета ОКП II треба да буде 

истакнут на огласној табли.  Распоред студената и асистената ће направити 

одговорни наставник. Препорука је да групе не буду веће од 8 студената. 

Док траје настава картони студената са залепљеним фотографијама се 

налазе код надлежног наставника или сарадника.  

План и програм наставе ове године је као и претходне две године (сви 

сарадници и наставници катедре хирургије су га добили још 2008. године). У 

настави учествују и колеге са анестезије.  Сваки студент има 40 часова, односно 

једном недељно по пет часа, с тим што се на последњим вежбама проверава 

стечено знање студената код надлежног сарадника или наставника. Ове године се 

због великог броја студената прве и друге године настава из Основа клиничке 

праксе II одвија у три турнуса по 8 недеља. 

Настава почиње 18. октобра 2013.г. а завршава се 2014. године – 

распоред ће бити направљен дефинитивно када добијемо списак после 

октобарског испитног рока II. Настава се одвија у два или три турнуса (зависи 

од броја студената), по 8 недеља. 

Настава се одвија петком од 08.00 до 12.30ч.  

Приликом прављења распореда у обзир су узети и празници. Изостанци 

нису дозвољени или се морају надокнадити. 

У договору се асистентом или наставником настава се може одржати и у 

оквиру дежурства, с тим што на једном дежурству не може бити одрађено више од 

10 часова наставе. Одређивање вежби на дежурствима треба да буде договор 

између наставника и студената. 

  У последњој недељи наставе студенти добијају потпис у индекс да су 

завршили са вежбама. У рубрику је потребно уписати: ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ 

ПРАКСЕ II, предавања 0, вежбе 40. Потписе у индекс даје одговорни наставник у 

свакој бази. Његово име мора на време бити објављено на огласној табли наставне 

базе у којој студенти вежбају. Услов за добијање потписа су одрађене све вежбе 

(асистент уноси датуме у картон) и савладане вештине (такође их у картон уноси 

асистент или наставник који је водио вежбе). 

Након тога студенти стичу право да полажу колоквијум са једним или два 

наставника на бази (у зависности од величине групе). На колоквијум студенти 

доносе пријаву, индекс и оверени картон код наставника који их испитује. У 

рубрику колоквијума уносе се следећи подаци: ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ II, 

"положио". Негативна оцена се уписује само у пријаву. Најбоље је колоквијуме 

организовати у последњој недељи наставе или непосредно након тога.  

 

 



 

 

 
 

Михаила Аврамовића 28, Београд, Србија; Teл/Фaкс: 011 655 79 61; nastavna_baza@iohbb.edu.rs                      -                             

 

 

 

Са пријавом, индексом и картоном студенти се морају јавити секретарици 

предмета – Мирјани Јовановић у пријему Клинике за неурохирурију Клиничког 

центра Србије где ће добити печат предмета након положеног колоквијума. Картон 

и пријава остају код секретарице. Студенти приликом овере колоквијума 

попуњавају анкетни лист у коме дају оцену спроведене наставе и своје утиске о 

организацији и извођењу наставе из овог предмета. 

Моле се наставници да у својим наставним базама не дају печате 

студентима. 

За све примедбе током семестра студенти треба да се јаве координатору 

предмета ОКП I - Проф. др Даници Грујичић у Институту за неурохирургију како 

би се евентуални проблеми решавали у ходу.   

Сви студенти морају имати или кломпе или беле ципеле, беле 

панталоне и мајице и беле мантиле. На картонима мора бити залепљена 

фотографија студента. 

  

 

 

Проф. др Даница Грујичић 

 

 


