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С
пе ци ја ли за ци ја из ме ди ци не спор та оба вља се 
на ме ди цин ским фа кул те ти ма у Бе о гра ду, Но
вом Са ду, Кра гу јев цу и Ни шу пре ма про гра му 
ко ји је ком па ти би лан са про гра мом спе ци ја ли

за ци је у Европ ским зе мља ма. 

БЕ О ГРАД: Ка те дра за по сле ди плом ску 
на ста ву из ме ди ци не спор та
Ка те дра ме ди ци не спор та на Ме ди цин ском фа кул

те ту, Уни вер зи те та у Бе о гра ду фор ми ра на је 15. ок то
бра 1970. го ди не на ини ци ја ти ву на став ни ка и аси сте
на та ко ји су се ба ви ли ис тра жи ва њи ма из ове обла сти. 
Осни ва чи ка те дре су би ли доц. др Д. Јо вић (пр ви шеф 
ка те дре), проф. др О. Не дељ ко вић, доц. др О. По по вић 
и аси стен ти др В. Јор га, др И. Јор га, др В. Му јо вић и 
др Б. Мр шу ља. То ком го ди на ше фо ви ка те дре би ли су 
проф. др Пре драг Ми ло ше вић, проф. др Вла ди мир Јор
га, проф др Или ја Јор га, проф. др То ми слав Јо ва но вић, 
а ак ту ел ни шеф ка те дре је доц. др Са ња Ма зић. Школ
ске 1982/83. по че ла је пост ди плом ска на ста ва на ка те
дри. До да нас, ма ги стар ске те зе је од бра ни ло ви ше од 15 
кан ди да та, а ве ли ки број док то р ских ди сер та ци ја има 
те му из обла сти ме ди ци не спор та. Са мо од 1996. го ди
не спе ци ја ли стич ке ис пи те из ме ди ци не спор та по ло
жи ло је 49 кан ди да та.

Про грам спе ци ја ли стич ке на ста ве на Ка те дри је је
дан од пр вих на овим про сто ри ма ко ји је уса гла шен са 
европ ским стан дар ди ма. Он тра је че ти ри го ди не (до 
школ ске 2011/12. го ди не је био тро го ди шњи), а у те о риј
ску и прак тич ну на ста ву укљу че но је ви ше од 60 на
став ни ка Ме ди цин ског фа кул те та. Кон ци пи ран је са 
ци љем да по ла зни ци стек ну зна ња из ве шти не из срод
них ме ди цин ских гра на (ин тер ни стич ких, хи рур шких 
и дру гих) са по себ ним на гла ском на ре ле вант ну кар ди
о ло шку, ен до кри но ло шку и ме та бо лич ку про бле ма ти
ку, функ ци о нал ну ди јаг но сти ку, ис хра ну и су пле мен
та ци ју, на чи не бор бе про тив до пин га, али и ур гент ну 
ме ди ци ну, спорт ску тра у ма то ло ги ју и фи зи кал ну ме
ди ци ну са ре ха би ли та ци јом. Ме ди ци на спор та по сто
ји и као из бор ни курс на до ди плом ским сту ди ја ма на 
Ме ди цин ском фа кул те ту. 

Та ко ђе, Ка те дра ме ди ци не спор та са ра ђу је са ре ле
вант ним ме ђу на род ним и до ма ћим ор га ни за ци ја ма и 
уста но ва ма по пи та њу еду ка ци је и ис тра жи ва ња, ор
га ни зу је раз ли чи те ак тив но сти: сим по зи ју ме, кон гре
се, лет њу и зим ску шко лу спорт ске ме ди ци не као и низ 
дру гих ви до ва еду ка ци је ле ка ра из ове обла сти.

НО ВИ САД: Ка те дра за по сле ди плом ску 
на ста ву из ме ди ци не спор та
Ка те дра по сто ји од 2000. го ди не при За во ду за фи

зи о ло ги ју. Шеф ка те дре од осни ва ња је проф. др Ни
ко ла Гру јић. Ка те дра уче ству је у по сле ди плом ској на
ста ви, ор га ни зу је спе ци ја ли стич ке ис пи те и док тор ске 

сту ди је. Од 2009. го ди не уве ден и елек тив ни пред мет 
у основ ним сту ди ја ма, спорт ска ме ди ци на и ре ха би
ли та ци ја.

НИШ: Ка те дра за по сле ди плом ску 
на ста ву из ме ди ци не спор та
Ка те дра за спорт ску ме ди ци ну Ниш фор ми ра на је 

1970. го ди не. Осни вач ка те дре био је проф. др Бо жи дар 
Ми ле но вић по зна ти спе ци ја ли ста ме ди ци не спор та и 
пр ви пред сед ник Бал кан ске асо ци ја ци је ле ка ра ме ди
ци не спор та.

Ма ги стар ске и док тор ске сту ди је на Ме ди цин ском 
фа кул те ту Уни верт зи те та у Ни шу осно ва не су 1980. го
ди не. Од та да до да нас спе ци ја ли за ци ју је за вр ши ло 18 
ле ка ра, ма ги стар ске сту ди је осам ле ка ра и док тор ске 
сту ди је шест ле ка ра. Ру ко во ди лац ка те дре је проф. др 
Ми ло рад Мит ко вић, а ру ко во ди лац прак тич не на ста
ве је др сц. мед. Ми ло рад Јер кан. 

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ: Ка те дра за по сле ди плом ску 
на ста ву из ме ди ци не спор та
По сле ди плом ско уса вр ша ва ње из спорт ске ме ди ци

не на Фа кул те ту ме ди цин ских на у ка по сто ји зва нич но 
од фор ми ра ња Фа кул те та, а био је је дан од пр вих сме
ро ва ко ји је за жи вео у пу ном за ма ху сре ди ном 90тих 
го ди на про шлог ве ка. У том пе ри о ду нај ве ћу за слу гу 
за раз вој овог сме ра та да шњих ма ги стар ских сту ди ја 
има лу су проф. др Ми ло рад Јеф тић и проф. др Ми ро
слав Ма џа рац.

До да на шњег да на је на Фа кул те ту ме ди цин ских на у
ка од бра ње но ви ше од 20 ма ги стар ских те за из ове обла
сти. Ре фор мом по сле ди плом ског уса вр ша ва ња 2005. го
ди не по че ле су да ра де док тор ске сту ди је из спорт ске 
ме ди ци не, а пре струк ту и ра њем 2007. го ди не је фор ми
ран је дин ствен смер Екс пе ри мен тал на и при ме ње на 
фи зи о ло ги ја са спорт ском ме ди ци ном, с об зи ром да 
се ве ћи на фи зи о ло га ко ја ра ди на на шем фа кул те ту 
ба ви и спорт ском фи зи о ло ги јом. Ру ко во ди лац тог по
сле ди плом ског кур са је проф. др Вла ди мир Ја ко вље
вић. По ме ну ти смер док тор ских сту ди ја је је дин ствен 
у на шој зе мљи, јер об је ди њу је на јед ном ме сту ба зич
ну и при ме ње ну на у ку из фи зи о ло ги је, са по себ ним ак
цен том на фи зи о ло ги ју фи зич ког оп те ре ће ња. С об зи
ром на мул ти дисцпи ли нар ност овог сме ра, по ста ли смо 
атрак тив ни не са мо за ле ка ре, већ и за дру ге по фи ле, 
по го то ву про фе со ре спор та. До са да је по овом но вом 
сту диј ском про гра му од бра ње но се дам док тор ских ди
сер та ци ја, а ви ше њих је у за вр шној фа зи из ра де.

Од 2010. го ди не је у окви ру спе ци ја ли стич ких сту ди
ја об но вље на и Ка те дра за спе ци ја ли за ци ју из спорт ске 
ме ди ци не, чи ји је шеф, та ко ђе, проф. др Вла ди мир Ја
ко вље вић. С об зи ром на стар те шке прав це раз во ја Фа
кул те та у на сту па ју ћем пе ри о ду, од ра да те ка те дре се 
до ста оче ку је. //
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