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Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да оспособи студенте за разумевање основних принципа амплификације глувих и 

наглувих особа. Студенти се оспособљавају да препознају индикације за амплификацију, факторе који могу да 

утичу на развој способности слушања помоћу амплификатора и планирају одговарајући модел амплификације у 

односу на опште факторе за класификацију оштећења слуха. 

Исход предмета да се студенти оспособе да  у будућем раду успешно организују и реализују избор слушног 

помагала глувих и наглувих особа  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Општи фактори за класификацију сметњи и поремећаја слуха, дефиниција индикација за амплификацију, врсте 

амплификатора, основе просторне акустике,историјски развој слушних помагала, систем за претварање, 

филтрирање и појачање звучног сигнала, индивидуални слушни апарати, слушна помагала за групни рад, 

слушна помагала за коштану водљивост звука, кохлеарни имплант.  

Практична настава  

Опсервација процеса пробе и одређивања слушних помагала, хабилитација и рехабилитација особа са 

различитим врстама и моделима амплификације. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе  

Предавања уз примену савремених техничких средстава, самостално држање једнoг часа 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 20   

колоквијум 20   

 


