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Циљ предмета 

 Циљ предмета је да завршене студенте основних студија упозна на савремен начин са методама и третманом 

аудитивне перцепције код деце и  одраслих. 

Исход предмета Савладано теоријско и практично знање 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и дефиниција аудитивне перцепције. Поремећај аудитивне перцепције у развојном периоду. Поремећај 

аудитивне перцепције код одраслих. Разлике између оштећења слуха и поремећаја аудитивне перцепције. 

Методе у испитивању слуха. Компатибилност између тоналне и вербалне аудиометрије. Методе у испитивању 

акустичке анализе гласа.  

Акустичка диференцијална дијагностика гласа код поремећаја флуентности. Примена селективне аудитивне 

стимулације у терапији говорних поремећаја. Примена селективне аудитивне стимулације у терапији гласа.  

Практична настава: 

На вежбама се примењују методе и технике за практичну примену знања добијеног на теоријској настави. 
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Број часова активне 

наставе  4 

Теоријска настава: 2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, самостални задатак, мултимедија и консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 50 

колоквијум-и 10   

семинар-и 10   

 


