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Висока медицинска школа струковних студија у 
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Висока медицинска школа струковних студија у 
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Докторат    

Специјализација 1986. Дерматовенеролошка клиника Београд Дерматовенерологија 

Магистратура    

Диплома 1979. Медицинскиа факултет Београд  

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета 
Назив студијског 

програма, врста студја 

1. Естетска нега  1 СКЕ, ОСС 

2. Естетска нега 2 СКЕ, ОСС 

3. Козметотераапија СКЕ, ОСС 

4. Велнес СКЕ, ОСС 

5.   

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Голубовић Ј.Козметотерапија ауторизована скрипта ВМСС Ћуприја 2012. 

2. Immunohistochemical study of cholecystokinin,substance P and leucine-enkephalin-neurons morphology 

In  the human inferior parietal lobule cortex 

Christos G.Alexopoulos,Puskas Laslo,Jadranka Urosević,Jasmina Golubović,Maja Jevdjević,Marina 

Stolić,Dragan Stolić 

3. Голубовић Ј. Хемијски пиилинзи Inno Peel предаванје на АСКЕД-у 2014. 

4. ГолубовићЈ.Мезотерапија у служби лепоте,мезотерапијски коктели  Сарајево 2015. 

5. Голубовић Ј.Велнес ауторизована скрипта  ВМСС Ћуприја 2017. у изради 

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  Континуирана медицинска едукација кроз редовно присуствовање 

дерматовенеролошким секцијама УДВС, дерматолошким конгресима УДВС,, ASKED, 

EUDV. Курсви континуиране едукације  из области Велнеса,Основни и напредни 

курсеви Дермоскопије.,Мезотерапије,Хемијских пилинга 

 

Практично усавршавање на тренинзима еминентних стручњака из области естетске 

медицине и дерматохирургије у земљи и иностранству. 

Други подаци које сматрате релевантним  Начелник дерматовенеролошког диспанзера Дома здравља у 

Параћину од 1986. до 1993.г. Усавршавање и рад у области дерматокозметологије од 1990.г.  

Од 1993.г. бавим се искључиво приватном лекарском праксом као власник дерматовенеролошке ординације  

центра за естетску медицину и дерматокозметологију. и велнес центра 

Велико искоство у овој области  свесрдно преносим својим студентима, како у области 

дерматокозметологије, антиеиџинга , естетске медицине и велнеса, тако и у области менаџмента и 

комуникологије. 

 


