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Квалификације
Образовање:


Медицинска

школа

“Др

Миша

Пантић”

Ваљево,

образовни

профил:

Медицинска сестра - техничар.


Висока здравствена школа струковних студија у Београду, одсек: Струковна
медицинска сестра - техничар.



Универзитет Сингидунум, Факултет здравствених и пословних студија
Ваљево - Дипломирана медицинска сестра.



Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Мастер академске студије
Здравствене неге – Мастер медицинска сестра.



Универзитет

у

крагујевцу,

Факултет

медицинских

наука,

Докторске

академске студије – Медицинске науке. – Школовање у току.

Радно искуство:


По завршетку студија обавља приправнички стаж у Општој болници у Ваљеву, у
служби Интензивне неге, а потом и у Дому здравља Ваљево у Диспанзеру за

здравствену заштиту деце. Где се показује као професионалан и одговоран радник,
што могу доказати препоруке из ових установа.


Медицинска школа “Др Миша Пантић” Ваљево, Мастер наставник Здравствене
неге и вежби из стручних предмета. Запослен од школске 2014/2015. године.



Факултет здравствених и пословних студија Ваљево, Универзитет Сингидунум
– Клинички асистент, запослен од академске 2018/2019. године.

Остали подаци:


Поседује положен стручни испит Министарства просвете, науке и технолошког
развоја,



Поседује положен стручни испит Министарства здравља,



Завршио је обуку из психолошко, педагошко, методичких дисциплина, остваривши
додатних 30 ЕСПБ бодова,



Аутор бројних стручних, научних и истраживачких радова у области Здравствене
неге и наставе, један број радова је публикован у научним часописима и
представљен на националним и међународним научним скуповима.



Аутор стручних чланака за Европску платформу за образовање, објављених на
нивоу Европске уније на енглеском језику.



Аутор угледних припрема за наставни час, објављених у публикацији „Час за
углед“, издавачке куће Едука и представљених на Међународном сајму књига у
Београду, 2019. године.



Похађао бројне семинаре у области медицине и наставе, као и друге видове
стручног усавршавања.



На семинару „Добра припрема за час“, Образовно креативног центра Бор, заузима
прво место на листи успешности наставника и стручних сарадника из целе државе,



У раду са ученицима има искуства као ментор на Школским и Републичким
такмичењима из Здравствене неге,



Ментор ученицима и студентима, номинованим и награђеним од Савеза удружења
здравствених радника Републике Србије.



Са својим ученицима, постиже запажене резултате у међународном пројекту
Министарства просвете, Амбасаде Француске и Француског института у Србији,
на тему „Родна равноправност“.



Руководилац Секције Здравствене неге, која се бави здравствено васпитним и
превентивним радом,



Члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.



Координатор Саветовалишта за труднице и породиље у Ваљеву.



Добро познаје рад на рачунару, у програмима: MS Office paketu, Word, Excel, Power
Point и на интернету,



У току школовања учио је енглески и немачки језик. Енглески језик и даље
континуирано усавршава.
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Међунарони научни скупови
Редни
број

Референца

1.

Томић М, Савић Н, Вујетић З. Превенција вршњачког насиља. Зборник
резимеа, Стручно научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у
едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Београд 19-21. мај
2017, стр. 70.

2.

Вујетић З, Савић Н, Томић М. Квалитет живота особа са церебралном
парализом. Зборник резимеа, Стручно научни скуп са међународним учешћем
„Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“,
Београд 19-21. мај 2017, стр. 72.

3.

Томић М, Савић Н, Вујетић З. Специфичности васпитног рада са децом са
сметњама у развоју предшколског узраста. Стручно научни скуп са
међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са
сметњама у развоју“, Београд 25-26. мај 2019, стр. 30.

4.

Савић Н, Томић М, Вујетић З. Квалитет живота деце са спином бифидом.
Стручно научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и
рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Београд 25-26. мај 2019, стр. 86.

5.

Младеновић М, Јокић З, Милошевић М, Савић Н. Процена и превенција бола
код венепункције и убода у пету код новорођенчета. Међународни научни
скуп „Бол као медицински, биолошки, психолошки, социолошки и
културолошки феномен“ Бања Ковиљача 10-12. октобар 2020.

Национални научни скупови
Редни
број

Референца

1.

Савић Н, Вујетић З. Превенција вршњачког насиља. Научни скуп са од
националног значаја „Мрежа 2018“, Ваљево, 2018, стр. 76-81.

Публикације / Монографије
Редни
број

Референца

1.

Савић Н. Здравствено васпитни рад у превенцији шећерне болести. Час за
углед 5. Београд: Едука, 2019. (Представљено на Међународном сајаму књига
у Београду)

2.

Васић Б, Савић Н. Приручник за труднице и породиље. Кабинет министра без
портфеља, Уна, Ваљево, 2020.

Радови публиковани у научним часописима
Редни број

Референца

1.

Савић Н, Јокић З, Младеновић М, Милошевић М, Вујић Ј. Информисаност
адолесцената и потребе за здравствено васпитним радом на превенцији полно
преносивих болести, Визија 2019;5:19-25.

2.

Савић Н, Вилотић М. Анализа здравствених ризика и здравствених ресурса
код болесника на хемодијализи. Сестринска визија 2020;6:12-17.

3.

Савић Н, Аврамовић Б, Јокић З, Анђелић С, Богданови Васић С.
Информисаност и лична искуства адолесцената у вези са контрацепцијом.
Научни часопис ургентне медицине Хало 194, 2020.

4.

Савић Н, Лукић И, Митровић Ј, Јокић З, Ружичић Д, Маричић М. Процена
информисаности и здравствених навика пацијената оболелих од Шећерне
болести. Pons, 2021.

Радови ПРИХВАЋЕНИ за публиковање у научним часописима
Редни
број

Референца

1.

Савић Н, Милошевић М, Младеновић М, Јокић З, Анђелић С. Процена
информисаности породиља и евалуација препрека за успешно дојење. Научни
часопис ургентне медицине Хало 194, 2021.

2.

Pavić K, Savić N, Bogdanović Vasić S. IMPACT OF RESILIENCE ON BURNOUT
SINDROM IN HIGH MEDICAL SCHOOLS. Acta Clinica Croatica, 2021.

