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• Фармаковигиланца обухвата

активности које је неопходно

спроводити како би се нежељена

дејства или други проблеми у вези са

применом лека открили, проценили,

разумели и превенирали.

• Зашто нам је неопходна? У

пререгистрационим клиничким

студијама не може се у потпуности

сагледати и проценити безбедносни

профил лека.

• Континуирано праћење безбедности

лека у промету обавеза је

произвођача, здравствених радника и

Агенције за лекове и медицинска

средства

КРАТАК ПРОГРАМ СТУДИЈА

БЕЗБЕДНОСТ ЛЕКА И ОСНОВЕ ФАРМАКОВИГИЛАНЦЕ

Циљ студијског програма је стицање основних теоријских и практичних знања из 

безбедности лека и фармаковигиланце 

ЦиљЦиљЦиљ

Зашто уписати?

Компетенције

• По завршетку кратког програма студија

кандидати ће имати знање, искуство и

сертификат за рад на позицији

сарадника у фармаковигиланци у

фармацеутској индустрији, клиничким

испитивањима и регулаторним

телима.



БЕЗБЕДНОСТ ЛЕКА И ОСНОВЕ ФАРМАКОВИГИЛАНЦЕ

• Студијски програм има 30 ЕСПБ, траје три месеца.

• Уписује се 5-15 полазника (са дипломом из фармације,

медицине, стоматологије)

• Настава се изводи у пријатној радној атмосфери уз

интерактиван рад и обухвата предавања, вежбе и

презентације случајева из праксе. У циљу прилагођавања

пословним и приватним обавезама кандидата сви видови

наставе и испити се одржавају у поподневним

терминима, четири дана недељно, on-line.

План и програм Часови теоријске и 

практичне наставе

ЕСПБ

1. Фармаковигиланца у клиничким испитивањима лека 15+15 3

2. Фармаковигиланца лека у промету 1 30+30 8

3. Фармаковигиланца лека у промету 2 30+30 8

4. Систем квалитета у фармаковигиланци 15+30 5

5. Регулаторни оквир фармаковигиланце у Србији и глобално 15+30 4

6. Стручна пракса 0+75 2

Укупно студијски програм 300 30

Проф. др Сандра Везмар Ковачевић

svezmar@pharmacy.bg.ac.rs

Студентска служба

+38111-3951-362

Контакт

• Теоријску и практичну наставу изводе наставници и сарадници Катедре за

фармакокинетику и клиничку фармацију, Фармацеутског факултета Универзитета у

Београду.

• По позиву ће бити укључени и предавачи из регулаторног тела и фармацеутске

индустрије

• Стручна пракса ће се обавити по завршетку теоријске и практичне наставе у компанији

Novartis у трајању од 2 недеље.


