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Унапређење образовања здравствених 

професионалаца заснованог на практичном 

искуству у реалном радном окружењу у Србији

Reinforcement of the Framework for Experiential 

Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS) 

• ERASMUS+ Kay Action 2, Capacity Building in the Field 

of Higher Education.

• Носилац пројекта-Универзитет у Београду,  

• Кординатор проф др Љиљана Тасић

• Дужина пројекта 15.10.2015-14.10.2018

• Вредност пројекта 802.737,00 EUR



ReFEEHS Consortium

and contact persons

• Trinity College Dublin –
prof. Martin Henman

• Medical University of Sofia
– prof. Guenka Petrova

• University of Lisbon,
Faculty of Pharmacy –
ass. prof. Afonso Cavaco
Miguel

• University of Pecs – prof.
Imre Boncz

University of Belgrade, prof. Ljiljana
Tasić

University of Kragujevac, prof. Vladimir 
Jakovljević

University of Niš, ass. prof. Ivana Arsić

University of Novi Sad, prof. Zoran 
Komazec

Institute for Public Health of Serbia –

ass. prof. Milena Vasić, MD, PhD



Циљеви пројекта

модернизација наставних планова и програма на 
факултетима здравствених наука, хармонизацију са 
европском праксом и регулативом и побољшање 
здравствене заштите пацијената засноване на 
интерпрофесионалној сарадњи, а укључују:

• Унапређење и развој програма студентске стручне 
праксе/клиничког стажа у реалном радном окружењу;

• Развој заједничких наставних планова и програма за 
интерпрофесионално образовање различитих профила 
здравствених професионалаца;

• Развој програма за терцијарно образовање и унапређење 
наставничких компетенција наставника факултета и ментора

из праксе





Резултати   (1/5)

• Извештај-Потреба за променом 
Анализа актуелне ситуације у 
Србији у погледу образовања 
здравствених професионалаца у 
реалном радном окружењу и 
интерпрофесионалног 
образовања, уз препоруке за 
унапређење студијских 
програма, студентских 
стручних пракси/клиничког 
стажа, регулативе и 
наставног особља



Резултати  (2/5)

Основни Оквир за студентску стучну праксу-

фармација-документ вер 1

Основни оквир и стандарди за Студентску 

професионалну/клиничку праксу 

здравствених професија –документ вер 1



Резултати  (3/5)

• ReFEEHS Извештај  
истраживање о ИПО

• Развијен/дизајниран 
заједнички студијски 
програм  ИПО на свим 
Универзитетима Србије 
(Ниш, Нови Сад, 
Београд, Крагујевац)-
примена школ 
2017/2018 зимски 
семестар



Резултати  (4/5)

Набављена и инсталирана опрема (85%) 



Резултати  (5/5)

• 12 наставника се школује на ЕУ 

универзитетима за Унапређење 

наставничких компетенција у образовању 

здравствених радника 

• Посејали смо семе!!! –дизајн националног 

курса у току



До ових резултата 

смо стигли кроз

• ТРИ ТЕМАТСКЕ 

РАДИОНИЦЕ (КГ,НС,НИ)



До ових резултата 

смо стигли кроз

ДВЕ СТРУКТУИРАНЕ 

СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ

(Софиа,Печуј)

Велика мобилност 

Наставника и интеѕивна 

сарадња свих ино и 

домаћих партнера



До нових резултата 

ћемо стићи

• Акционо јединство и деловање удруженим 

снагама - наставници, ментори праксе, 

студенти!! (ЕУ) КОМПЕТЕНТНИ

• Препоруке доносиоцима одлука за 

унапређење квалитета образовања 

здравствених професионалаца у духу новог 

времена, очекивања наших пацијената и 

нашег (ЕУ) простора !!!  (ЕУ) КВАЛИТЕТНИ



Хвала на сарадњи!!!

Посетите наше веб странице, 

Укључите се  у РГ и креирајте квалитетне 

здравствене професионалце са нама !!!

www.refeehs.com


