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Број: 01-3-156
Датум: 06.07.2015.године
На основу члана 57. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 44.
Правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, на сједници
Наставно - научног вијећа Медицинског факултета у Фочи одржаној 06.07.2015. године донијета је
ОДЛУКА
О усвајању тема за израду мастер радова
Члан 1.
Усвајају се теме за израду мастер радова на другом циклусу студија на студијском програму
Специјална едукација и рехабилитација на Медицинском факултету у Фочи, како слиједи:
РАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Предмет: Неуробиолошке основе моторичких и когнитивних функција
Проф. др Синиша Ристић
1. Индекс дужине 2 и 4 прста и тјелесна маса/композиција (коментор проф др Снезана Меденица)
2. 5-факторски модел лицности и родитељски стрес код дјеце са сметњама у развоју (коментор проф
др Снезана Меденица)
3. Индекс дузине 2 и 4 прста, 5 факторски модел лицности и сколски успјех (коментор проф др
Снезана Меденица)
Предмет: Процјена и третман раних развојних поремећаја
Доц. др Весна Радовановић
1. Специфичне моторичке тешкоће дјеце основоношколског узраста
2. Креативне способности дјеце са сметњама у развоју
3. Социјално понашање ученика са сметњама и поремећајима у развоју
Предмет: Когнитивни процеси
Доц. др Ирена Стојковић
1. Ментална ротација код дјеце оштећеног слуха
2. Невербална и вербална радна меморија код дјеце оштећеног слуха
3. Проспективност и епизодичка меморија код особа оштећеног вида
4. Проспективно памћење код дјеце са поремећајем пажње

5. Саморегулација код особа са оштећењем вида
6. Социјална интеракција и когнитивни развој"
Предмет: Динамика развојних поремећаја
Проф.др Драган Рапаић
1. Графомоторне способности код дјеце школског узраста
2. Когнитивне функције и моторна егзекуција код дјеце школског
3. Успјешност дјеце са сметњама у развоју у нижим разредима основне школе
4. Успјешност дјеце са сметњама у развоју у вишим разредима основне школе
5. Успјешност дјеце са сметњама у развоју у средњим школама
Предмет: Модели образовања дјеце са развојним поремећајима
Проф.др Горан Недовић
1. Анализа васпитања и образовања дјеце са психофизичким поремећајима у Републици Српској
2. Процјена ефикасности инклузивног образовања у Републици Српској
3. Законски оквир и инклузивна пракса у Републици Српској
4. Компаративна анализа индивидуалних образовних планова
5. Стандарди и индикатори инклузивног образовања у Републици Српској
Предмет: Развој социјалних вјештина особа са инвалидитетом
Проф.др Гордана Одовић
1. Социјална партиципација особа са менталном ретардацијом
2. Социјална партиципација особа са оштећењем вида
3. Социјална партиципација особа са моторичким поремећајима
ЛОГОПЕДИЈА
Предмет: Дислексија и дисграфија
Проф.др Миле Вуковић
1. Графомоторне и визуелне способности дјеце са дисграфијом
2. Утицај ризико фактора на појаву језичких поремећаја код дјеце
3. Процјена фонолошке свјесности код дјеце са сметњама у читању
4. Фонолошке способности дјеце са говорно-језичким поремећајима
5. Развијеност лексикина код дјеце са говорно-језичким поремећајима

Предмет: Инструменталне методе и технике у рехабилитацији гласа
Проф.др Мирјана Петровић- Лазић
1. Мултидимензиона анализа гласа код дјеце са развојним поремећајима говор
2. Анализа акустичке структуре гласа код особа оштећеног слуха
3. Структуралне и акустичке промене гласа у старачком добу
4. Неурогени поремећаји гласа
Предмет: Логопедске методе третмана поремећаја аудитивне перцепције
Проф.др Нада Доброта- Давидовић
1.
2.
3.
4.
5.

Специфичност говора дјеце са краниофацијалним аномалијама
Значај дихотомног слушања у говорној рехабилитацији
Значај селективне аудитивне стимулације у терапији говорних поремећаја
Учесталост говорно-језичких поремећаја са сметњама у аудитивној перцепцији
Примена стимулативног програма код деце са сметњам у аудитивној перцепцији

Предмет:Генетски аспекти говорних поремећаја
Проф.др Милан Кулић и Проф.др Надица Јовановић
1.
2.
3.
4.
5.

Генетика муцања
Генетика глувоће
Генетика, когниција и комуникација
Етиолошки и молекуларни механизми поремећаја комуникације
Генетска основа говорних поремећаја
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
1. Ст.служба
2. Web site
3. У материјале Вијећа
4. Огласна табла
5. А/А

Предсједник Вијећа
Проф. др Милан Кулић

