
Поштоване колегинице и колеге студенти, 

Уз постављене наставне материјале, погледајте видео материјал о импровизованој 

допинг контроли урина и крви са спортисткињом Иваном Шпановић, који ће вам 

приближити правила и процедуру тестирања, на електронској адреси: 

https://www.youtube.com/watch?v=zCOsX1CJVps 

Студенти који су успешно завршили предиспитну активност Интерактивна настава, 

могу реализовати наредну предиспитну активност Семинарски рад.  

Семинарски рад сваки студент ради појединачно на тему „Зашто не требаш да користиш 

допинг (име и презиме особе којој се обраћате)“, као лично обраћање некој особи (вама 

блиској или некој опште познатој) на основу знања који сте стекли током наставе овог 

предмета (пре и током ванредног стања). Семинарски рад треба да буде дужине ¾ до 

највише једне странице текста, куцаног фонтом Times New Roman, величине 12, са 

проредом 1,15. 

Још једанпут препоручујем да, у новонасталим околностима и on-line настави, већи део 

својих активности усмерите на израду презентације изабране теме у оквиру 

интерактивне наставе. Израда презентације у оквиру интерактивне наставе је 

представљена током првог предавања у семестру, одржаног 24.02.2020. године, а са 

понуђеног списка тема самостално сте одабрали шта желите да припремите. Тада је 

прецизиран и крајњи датум за ову врсту активности, међутим саветујем да радите одмах 

и не чекате крајњи рок. Одређени број студената је већ успешно завршио ову 

предиспитну обавезу, тако да се можете међусобно консултовати и разменити искуства.  

За тему које сте одабрали извршите internet претрагу доступних извора на српском или 

неком од страних језика, анализирајте материјале које сте одабрали и напишите својим 

речима оно што сматрате значајним (као заокружену логичну целину), а затим направите 

PowerPoint презентацију. 

Презентација може бити урађен индивидуално или као групни рад 2, 3 или 4 студената. 

Што је број аутора већи то презентација треба да је обимнија/садржајнија/квалитетнија. 

Предлажем да писање материјала и PowerPoint презентацију урадите међусобном on-

line комуникацијом, а да потом коначну верзију (садржински, језички и стилски 

проверену од стране свих аутора) само један од аутора пошаље на електронску адресу: 

sportskamedicina@fsfv.ni.ac.rs 

Уколико неко од студената из било ког разлога није извршио одабир теме или жели да 

је промени потребно је да ми се обратити путем електонске комуникације. Такође, за све 

видове консултација везане за предмет стојим на располагању посредством електронске 

адресе sportskamedicina@fsfv.ni.ac.rs 

Желим вам добро здравље и плодотворно коришћење слободног времена, 

Проф. др Драган Радовановић 
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