
 
Студијски програм/студијски програми : ОАС социјалне политике и социјалног рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Геронтологија 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  Мидрослав Д. Симић 
Статус предмета: Обавезни 
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 традиционални и савремени однос према старости и старом 
човеку, историјском развоју геријатријске и геронтолошке мисли и праксе,  настанку и развоју геријатрије и геронтологије у 
свету и код нас, мулти и интердисциплинарном приступу, односу и повезаности научних дисциплина у систему здравствене, 
социјалне и општедруштвене заштите које се баве старим особама, теоријама старења и старости, индикаторима значајним за 
геронтологију и геријатрију, институционалним, ванинституционалним облицима заштите у геронтологији и геријатрији, 
установама у социјалној, здравственој и општедруштвеној заштити старих особа и сл. Посебна пажња посвећена је питањима 
превенције прераног старења, болести, инвалидности, а у вези са теоријама старења, са свим њеним карактеристикама, био-
психо-социјалног 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 чиниоци који утичу на здравље 
старих особа, социјална функционалност и индикатори социјалне функционалности, социјална интегрисаност, 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-психо-социјалног јединства, квалитетног живота 
и социјалне интегрисаности ових особа у породицу и друштвену заједницу. Стећи ће нова знања, вештине и професионални 
приступ у примени посебних мера превенције, дијагностике, лечења, рехабилитације и неге  које имају за циљ да код ових  
особа одложе  старост, спрече патолошко старење,  болест, инвалидност и хендикеп и  што  је  више  могуће,  овим  особама да 
кроз стручни рад обезбеде свеобухватну (здравствену, социјалну и општедруштвену) заштиту, дуготрајан, квалитетан и активан  
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, Уговор о доживотном 
издржавању, Пословна способност – одузимање пословне способности код старих особа, Остваривање здравствене и социјалне 
заштите, Институционални и ванинституционални облици заштите,Установе и организације од значаја за старе особе, Шира 
друштвена заједница у обезбеђивању хумане старости.  
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Посете, упознавање са радом и учешће у тимском раду у установама институционалне и ванинстуитуционалне заштите старих 
особа у системима здравствене и социјалне заштите (центри за социјални рад, геронтолошки центри, клубови за старе, установе 
за дневни боравак, дом здравља, геријатријска одељења, центри за рехабилитацију, хуманитарне организације и др.) 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:  2 Вежбе:  1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 
Методе извођења наставе 
Предавање, вежбе и 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 20+20=40 ..........  
семинар-и 10   

 


