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Записник 
 

Са седме електронске седнице Катедре за физикалну медицину рехабилитацију и 
специјалну едукацију заказане 22.01.2021. године, са роком изјашњавања до 25.01.2021. 
године у 10.00 часова. 

Позив за електронску седницу послат је свим члановима, Катедре за физикалну 
медицину рехабилитацију и специјалну едукацију 22.01.2021 године. Учешће у раду 
узело је 8 чланова истоимене Катедре. Катедра броји 9 чланова, један члан није узео 
учешће. 

Предложени дневни ред је усвојило 8 чланова истоимене Катедре 
 

Д н е в н и   р е д 
 

1. Усвајање записника са предходне електронске седнице Катедре за 
физикалну медицину рехабилитацију и специјалну едукацију 

2.  Изјашњење о предлогу кадрова за ангажовање у летњем семестру 
школске 2020/21 године 

3. Увид у прелиминарну табелу за мастер струковне студије и давање 
предлога за допуну и измену исте, како по питању предложених предмета, 
тако и по питању предложеног кадра  

 
Р а д 

 
Т.1 Поводом ове тачке, свих осам чланова је гласало за усвајање записника са 

предходне е-седнице 
Т.2 Поводом ове тачке електронски се изјаснило 8 чланова истоимене Катедре и то 

7 чланова је било сагласно, док је један члан, др сци. мед Марина Миленковић, виши 
предавач, доставила своје мишљење да треба уједначити оптерећење наставника (да нису 
уједначена) и да се на основу те измене, њој смањи оптерећење на вежбама из 
кинезиологије 2 са три на две групе 

 
        Т.3 Поводом ове тачке електронски се изјаснило свих 8 чланова истоимене Катедре. 
По овој тачки су била прослеђена следећа мишљења:: 
 Члан Катедре др сци мед Јасмина Салевић Обрадовић професор струковних студија, је 
написала нека своја запажања и сугестије. Она сматра да је у последњој декади дошло до 
интензивног развоја неуронаука и нових сазнања у тој области. Такође на основу свог 
дугогодишњег и клиничког и педагошког искуства, мишљења је да је то значајан сегмент 
са којим би требало да буду упознати студенти на вишем нивоу студија, мастер 
струковни физиотерапеути. Сматра да се програм може допунити предметом Одабране 
области из неурорехабилитације. С тим у вези др Слађана Арсић професор струковних 



студија, написала је своје мишљење које је у складу са предходно изнетим мишљењем. 
Свој став је поткрепила ангажовањем на мастер студијском програму у другој 
високошколској установи, на предмету основи неурорехабилитације, на студијском 
програму физио и радних терапеута, јер се показало двоструко добрим. Са једне стране 
заинтересованост студената за ову област, са друге стране широка могућност примене у 
пракси. Савремени приступ у процесу рехабилитације, тежи ка мултидисциплинарном 
приступу и повезаности когнитивног са моторним опоравком што би било у основи 
изучавања овог предмета. Предавач др Биљана Балов, је написала, да је програм мастер 
студија адекватан и садржајан, али да би било корисно да почетком семестра именована 
комисија за израду мастер програма, одржи састанак и продискутује о свему. Члан 
именоване комисије за израду мастер програма, др Слађана Арсић, је написала да је 
предлог сасвим у реду, да ће се тада о свему детаљно разговарати. 
 
 
У Ћуприји                                                                     шеф катедре 
25.01.2021 год.                                                  др Слађана Арсић, проф.с.с 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


