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Специјализација
у четири града

С

пецијализација из медицине спорта обавља се
на медицинским факултетима у Београду, Но
вом Саду, Крагујевцу и Нишу према програму
који је компатибилан са програмом специјали
зације у Европским земљама.

БЕОГРАД: Катедра за последипломску
наставу из медицине спорта
Катедра медицине спорта на Медицинском факул
тету, Универзитета у Београду формирана је 15. окто
бра 1970. године на иницијативу наставника и асисте
ната који су се бавили истраживањима из ове области.
Оснивачи катедре су били доц. др Д. Јовић (први шеф
катедре), проф. др О. Недељковић, доц. др О. Поповић
и асистенти др В. Јорга, др И. Јорга, др В. Мујовић и
др Б. Мршуља. Током година шефови катедре били су
проф. др Предраг Милошевић, проф. др Владимир Јор
га, проф др Илија Јорга, проф. др Томислав Јовановић,
а актуелни шеф катедре је доц. др Сања Мазић. Школ
ске 1982/83. почела је постдипломска настава на кате
дри. До данас, магистарске тезе је одбранило више од 15
кандидата, а велики број докторских дисертација има
тему из области медицине спорта. Само од 1996. годи
не специјалистичке испите из медицине спорта поло
жило је 49 кандидата.
Програм специјалистичке наставе на Катедри је је
дан од првих на овим просторима који је усаглашен са
европским стандардима. Он траје четири године (до
школске 2011/12. године је био трогодишњи), а у теориј
ску и практичну наставу укључено је више од 60 на
ставника Медицинског факултета. Конципиран је са
циљем да полазници стекну знања из вештине из срод
них медицинских грана (интернистичких, хируршких
и других) са посебним нагласком на релевантну карди
олошку, ендокринолошку и метаболичку проблемати
ку, функционалну дијагностику, исхрану и суплемен
тацију, начине борбе против допинга, али и ургентну
медицину, спортску трауматологију и физикалну ме
дицину са рехабилитацијом. Медицина спорта посто
ји и као изборни курс на додипломским студијама на
Медицинском факултету.
Такође, Катедра медицине спорта сарађује са реле
вантним међународним и домаћим организацијама и
установама по питању едукације и истраживања, ор
ганизује различите активности: симпозијуме, конгре
се, летњу и зимску школу спортске медицине као и низ
других видова едукације лекара из ове области.
НОВИ САД: Катедра за последипломску
наставу из медицине спорта
Катедра постоји од 2000. године при Заводу за фи
зиологију. Шеф катедре од оснивања је проф. др Ни
кола Грујић. Катедра учествује у последипломској на
стави, организује специјалистичке испите и докторске

студије. Од 2009. године уведен и елективни предмет
у основним студијама, спортска медицина и рехаби
литација.
НИШ: Катедра за последипломску
наставу из медицине спорта
Катедра за спортску медицину Ниш формирана је
1970. године. Оснивач катедре био је проф. др Божидар
Миленовић познати специјалиста медицине спорта и
први председник Балканске асоцијације лекара меди
цине спорта.
Магистарске и докторске студије на Медицинском
факултету Универтзитета у Нишу основане су 1980. го
дине. Од тада до данас специјализацију је завршило 18
лекара, магистарске студије осам лекара и докторске
студије шест лекара. Руководилац катедре је проф. др
Милорад Митковић, а руководилац практичне наста
ве је др сц. мед. Милорад Јеркан.
КРАГУЈЕВАЦ: Катедра за последипломску
наставу из медицине спорта
Последипломско усавршавање из спортске медици
не на Факултету медицинских наука постоји званично
од формирања Факултета, а био је један од првих сме
рова који је заживео у пуном замаху средином 90-тих
година прошлог века. У том периоду највећу заслугу
за развој овог смера тадашњих магистарских студија
ималу су проф. др Милорад Јефтић и проф. др Миро
слав Маџарац.
До данашњег дана је на Факултету медицинских нау
ка одбрањено више од 20 магистарских теза из ове обла
сти. Реформом последипломског усавршавања 2005. го
дине почеле су да раде докторске студије из спортске
медицине, а преструктуирањем 2007. године је форми
ран јединствен смер Експериментална и примењена
физиологија са спортском медицином, с обзиром да
се већина физиолога која ради на нашем факултету
бави и спортском физиол
 огијом. Руководилац тог по
следипломског курса је проф. др Владимир Јаковље
вић. Поменути смер докторских студија је јединствен
у нашој земљи, јер обједињује на једном месту базич
ну и примењену науку из физиологије, са посебним ак
центом на физиологију физичког оптерећења. С обзи
ром на мултидисцпилинарност овог смера, постали смо
атрактивни не само за лекаре, већ и за друге пофиле,
поготову професоре спорта. До сада је по овом новом
студијском програму одбрањено седам докторских ди
сертација, а више њих је у завршној фази израде.
Од 2010. године је у оквиру специјалистичких студи
ја обновљена и Катедра за специјализацију из спортске
медицине, чији је шеф, такође, проф. др Владимир Ја
ковљевић. С обзиром на стартешке правце развоја Фа
култета у наступајућем периоду, од рада те катедре се
доста очекује.
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