
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Геронтологија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Симић Д. Мирослав  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:6 
Услов: 
Циљ предмета 
Садржај предмета чини већи број поглавља која су повезана у једну целину. Први део се односи на појмове и дефиниције као што су 
геронтологија и геријатрија, предмет проучавања, затим традиционалном и савременом односу према старости и старом човеку, 
историјском развоју геронтолошке мисли и праксе, настанку и развоју геронтологије у свету и код нас, интердисциплинарном 
приступу, односу и повезаности научних дисциплина у систему здравствене заштите које се односе на старе, теорије старења и 
старости и сл. Посебна пажња посвећена је питањима превенције прераног старења, болести, инвалидности, а у вези са теоријама 
старења, са свим њеним карактеристикама, био-психосоцијалног нарушавања сваке индивидуе. У оквиру програма изучавају се и 
друге карактеристике везане за старење и старост, као што су физичко здравље, ментално здравље, психологија старења, најважнији 
чиноци који утичу на здравље старијих особа, квалитет живота и сл. Значајно место у програму заузима поглавље које се односи на 
животне потребе и проблеме у трећем животном добу. 
Исход предмета  
На основу предвиђеног програма студенти ће стећи нова и унапредити постојећа знања, са циљем да се унапреди социјална, 
здравствена и друштвена заштита старих особа, обезбеде све претпоставке био-психосоцијалног јединства, квалитетног живота и 
социјалне интегрисаности ових особа у породицу и друштвену заједницу. Посебним мерама превенције, дијагностике, лечења и 
рехабилитације ових особа одложити старост, болест и инвалидност, и што је више могуће, овим особама кроз стручни рад 
обезбедити дуготрајнији активан и квалитетан живот. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Геронтологија, геријатрија, Демографске карактеристике – демографско старење у свету и код нас., Старење и старост, теорије 
старења,   Животне потребе и проблеми у трећем животном добу, Најважнији чиниоци који утичу на старење и старе особе, Физичко, 
ментално и духовно здравље у старости., Социјално-медицинске карактеристике соматских поремећаја, стања и обољења код особа 
трећег животног доба., Социјално-медицинске карактеристике психолошко-психијатријских поремећаја, стања и обољења код особа 
трећег животног доба., Превенција, дијагностика, терапија и рехабилитација оболелих и особа са инвалидитетом трећег животног 
доба, Квалитет живота, друштвена и правна заштита старих особа,   Остваривање здравствене и социјалне заштите, Установе и 
организације од значаја за старе особе., Шира друштвена заједница у обезбеђивању хумане старости.. 
Литература  
а) основна 
Проф. др Никола Милосављевић, Геронтологија, Нови Сад, 1993, стр. 150; Проф. др Младен Давидовић (уредник), Геријатрија, 
Медицински факултет, Београд, 1998; и поглавље проф. др Мирослава Симића, укупно 70 страна; Проф. др Младен Давидовић 
(уредник), Савремена геријатрија, Медицински факултет Београд, 1994; и поглавље проф. др Мирослава Симића и сарадника, укупно 
60 страна; Петар Манојловић, Социјални рад и старост, Геронтолошко друштво Србије, Београд, 1996; стр. 30.; Проф. др Мирослав 
Симић, Скрипта, ФПН, Београд, 1999; стр. 130. 
б) допунска 
- Часопис "Геронтологија",; Часопис "Геронтолошке свеске"; Зборници радова са геронтолошких симпозијума и конгреса. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет 
приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

 
 


