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Избор у звање 2018. Универзитет Сингидунум Основи медицине и Физикална 
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Докторат    

Специјализација 2016 Медицински факултет Универзитета у 
Београду Физикална медицина и рехабилитација 

Магистратура 2005 Медицински факултет Универзитета у 
Београду Медицинска генетика 

Диплома 2001 Медицински факултет Универзитета у 
Београду Медицинске науке 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Олгица Мрђа, "Полиморфизам гена за МТХФР (метилен-тетра-хидрофолат редуктаза) код болесника на 
хемодијализи", 2005. 

2.  Олгица Мрђа, "Ултразвучна дијагностика меких ткива'', 2012. 

3.  2017. Basic, Advanced and High Courses in Tradutional Medicine and Acupuncture 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) 
листе 

  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања  -  
Други подаци које сматрате релевантним:  
 

 



ОЛГИЦА МРЂА 

 

 

 

 

Др Олгица Мрђа је рођена 19.12.1976. године. 

Станује у Београду, Сланачки пут 133и. 

Завршила је Медицински факултет Универзитета у  Београду 2001. 

године. 
Године 2005. је одбранила магистарски рад на тему „Полиморфизам гена 

за МТХФР код болесника на хемодијализи“ на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду. 

Специјалистички испит из Физикалне медицине и рехабилитације 

положила је 2016. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду.  

Ради у Средњој медицнској школи  у Београду на пословима наставника. 

 

 

Кандидат има претходно предавачко искуство. 

Ради  као предавач у Средњој медицнској школи у Београду. 

 

 

Оцена педагошког рада кандидата  
 

Кандидат је за свој наставни и педагошки рад, од ученика добио 
позитивне оцене. 
 

Стручно-професионални допринос  

  

Усавршавање и рад „Ултразвучна дијагностика меких ткива'', 2012. 
 

Допринос академској и широј заједници  
 

1. 2017. Basic, Advanced and High Courses in Tradutional Medicine and 

Acupuncture 

2. Комисија констатује да кандидат испуњава изборне елементе за 
избор у звање и то најмање два од три изборна елемента, у складу 
са одредбама Правилника. 

 


