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Циљ предмета 

Оспособљавање студената за самостално истраживање специфичних проблема сметњи и поремећаја 

слуха, прикупљање и квалитативну анализу добијених података, и на основу тога, самосталан 

истраживачки рад у области процене, ре/хабилитације, едукације, професионалног оспособљавања, 

знаковног језика и вештина глувих и наглувих особа.  

Исход предмета 

Савладавањем наставног програма очекује се да студент самостално анализира, примени стручна и 

теоријска знања из области фундаменталних истраживања сметњи и поремећаја слуха; да у сарадњи са 

другим члановима стручног тима конципирају све сегменте програма ре/хабилитације и едукације; да 

евалуирају ефекте примењених програма. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Изучавање и анализа резултата базичних истраживања у области процене, ре/хабилитације, едукације, 

професионалног оспособљавања, знаковног језика и вештина глувих и наглувих особа. 

Практична настава 

Рад на одељењима за аудиолошку рехабилитацију слуха и говора која имају клинички, 

мултидисциплинарни приступ у процени, и рехабилитацији деце и одраслих глувих и наглувих особа; 

Лабараторијске вежбе у извођењу и анализи спектрографске анализе говора глувих и наглувих. Примена 

тестова у раду са глувом и наглувом децом и одраслима.децом  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 10 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, интерактивна настава 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Семинари: 20 поена  

Презентација пројекта: 30 поена 

Усмени испит: 50 поена 
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