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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 18.06.2020.  године донијета је  

 

О Д Л У К А 

О усвајању тема за израду мастер радова 

 

Члан 1. 

 

          Усвајају се темe за израду мастер радова на другом циклусу студија на студијским програмима 

Специјална едукација и рехабилитација и Здравствена њега Медицинског факултета у Фочи, како 

слиједи: 

Предмет: Методологија научноистраживачког рада у здравственим наукама 

 Проф. др Биљана Мијовић 

1. Употреба антибиотика и појава болничких пролива изазваних бактеријом C. Difficile 

2. Стрес код здравствених радника током пандемије ЦОВИД-19 

3. Знање, ставови и пракса родитеља у погледу имунизације 

 Проф. др Дејан Бокоњић 

1. Квалитет живота дјеце са хроничним болестима 

2. Значај комуникационих вјештина и тимског рада у сестринству 

3. Интрахоспиталне инфекције у педијатријско јинтензивној њези 

4. Улога сестре у дијагностици и лијечењу пацијената са цистичном фиброзом 

5. Значај вакцинације у превенцији заразних болести 

Предмет: Промоција здравља и превенција болести 

 Доц. др Јанко Јанковић 

1. Процјена физичке активности средњошколаца и фактора који на њу утичу 

2 . Знање, ставови и понашање студената медицине о ХИВ-у и СИДИ  
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 Доц. др Дивна Кекуш 

      3. Имплементација сестринске праксе у промоцији здравља  и превенцији болести    

ТЕМЕ ЗА МАСТЕР РАД  СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА: 

Предмет: Процјена и третман раних развојних поремећаја 

Проф. др ВеснаРадовановић 

1. Визуо-моторна интеграција дјеце млађег школског узраста 

2. Сензорни профил дјеце са сметњама и поремећајима у развоју 

3. Социјалне компетенције омладине са сметњама и поремећајима у развоју 

4.Резилијентност мајки дјеце са развојним сметњама 

5. Визуелна пажња дјеце предшколског узраста 

Предмет: Когнитивни процеси 

Проф. 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 

Предмет: Развој социјалних вјештина особа са инвалидитетом 

Проф.дрГорданаОдовић 

1.     Социјална партиципација особа са менталном ретардацијом 

2.      Социјална партиципација особа са оштећењем вида 

3.      Социјална партиципација особа са моторичким поремећајима 

4. Утицај породице на социјални развој дјеце са сметњама у развоју 



 

 

5. Утицај вршњака на социјални развој дјеце са сметњама у развоју. 

СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА- ЛОГОПЕДИЈА 

Предмет: Инструменталне методе и технике у рехабилитацији гласа 

Проф.дрМирјана Петровић- Лазић 

1. Процјена квалитета дјечијег гласа 

2. Перцептивна процјена гласа код дјеце школског узраста 

3. Особености гласа у старачком добу 

4. Процјена свјесности о квалитету гласа код опште популације 

5. Информисаност студентске популације о вокалној хигијени гласа 

Предмет: Дислексије и дисграфије 

Проф. др Миле Вуковић 

1. Процјена фонолошке свјесности код дјеце са сметњама у читању 

2. Учесталост поремећаја писања код дјеце млађег школског узраста 

3. Учесталост поремећаја читања код дјеце млађег школског узраста. 

4. Неуролингвистичка анализа поремећаја читања код пацијената са афазијом. 

5. Неуролингвистичка анализа поремећаја писања код пацијената са афазијом 

Предмет: Логопедске  методе  третмана поремећаја аудитивне перцепције 

Доц. др Весела Миланков 

1. Рана интервенција код дјеце са поремећајима аудитивне перцепције 

2. Читање и писање дјеце са поремећајима аудитивне перцепције 

3. Поремећаји централне слушне обраде 

4. Примјена  асистивне технологије код дјеце са оштећењем слуха 

5. Поремећаји слушног процесирања код дјеце школског узраста. 



 

 

                                                                         Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Предсједник Вијећа 

 

                                                                                                                                 Проф.др Дејан Бокоњић 

 

Доставити: 

1.Студентској служби 

2.У материјале Вијећа 

3.А/а 


