
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Име и презиме  Милица Станојевић 

Звање Предавач стуковних студија 

Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним  или непуним радним временом и од када 

Академија Васпитачко-медицинских стуковних студија 
Крушевац-одсек Ћуприја2011,2016,на 70% радног 
времена,Апотека -Здравље 1-Деспотовац  на 30% радног 
времана 

Ужа научна односно уметничка област Фармација и фармакологија 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или 
уметничка област  

Ужа научна, уметничка 
или стручна област 

Избор у звање 2016 
Висока медицинска 
школа стуковних студија 
Ћуприја 

 
Фармација и 
фармакологија 

Докторат     

Специјализација 2009 
Фармацеутски факултет 
,Универзитет у Београду 

Фармација 
Фармацеутска 
здравствена заштита 

Магистратура     

Мастер     

Диплома 2005 
Фармацеутски факултет 
,Универзитет Београду 

  

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија 

Р.Б. 

1,2,3.... 
Ознака 
предмета 

Назив предмета      Вид наставе 
Назив студијског 
програма  

Врста студија 
(ОСС, ССС, ОАС, 
МСС, МАС, САС) 

1. СФТ2312 Фармацеутска хемија П 
Струковни 
фармацеут 

ОСС 

2. СФТ3525 
Фармацеутска  здравствена 
заштита 2 

П 
Струковни 
фармацеут 

ОСС 

3. СФТ2417 
Фармацеутска  здравствена 
заштита 1 

П 
Струковни 
фармацеут 

ОСС 

4. СФТ2418 Клиничка фармација 1 П + В 
Струковни 
фармацеут 

ОСС 

5.      

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  

Милица Станојевић,Ј Николић,М Јовановић,А Кочовић, М Милосављевић,Фактори 
удружени са профилактичном и терапијском употребом биљних препарата - X Конгрес са 
међународним учешћем, Национална асоцијација удружења здравстевних радника Србије 
,Врњачка Бања   16.05.-20.05.2018.  –постер презентација M64 
 

2.  
Слађана Пирић ,.Станојевић М,Утицај квалитета воде на здравље људи,XII Симпзијум 
удружења медицинских техничара и бабица Републике Србије,Национални симпозијум са 
међународним учешћем,Врњачка Бања.09.05-13.05.2018. , М64 

3.  
Слађана Пирић ,.Станојевић М,Ј.Николић,Анализа спутума на M.tubercolosis,X конгрес са 
међународним учешћем,Национална асоцојација удружења здравствених радника Србије 
16.05-20.05.2018.М64 

4.  
Слађана Пирић ,.Станојевић М,М Јовановић,Биохемијска испитивања у дијагностици 
обољења јетре AST и ALT ,X конгрес са међународним учешћем,Национална асоцојација 
удружења здравствених радника Србије 16.05-20.05.2018.М64 

5.  Панић Д.,Тодоровић А,Станојевић М,Ирић-Ћупић В,Well’s score in diagnosis of pulmonary 
embolism in patient with thrombocytopenia:a case report , Ser J Clin Res.2017 ; 0061. M51 

6.  Милица Станојевић,Драган  Панић,Tretman of  anxiety disordes-The role of 
pharmacists;Serbian Journal of eExperimental and clinical research,2019 ,0021,M51

7.  

Милица Станојевић,Николић Ј,Јовановић М,Кочовић А,Милосављевић М,Милосављевић 
М.The attitudes and habits of patients toward use of herbal drugs.Med Čas(,Krag)/MED J 
Krag2019;53(1):7-13.DOI:10.5937/mckg53-17719.M52 
 



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:Трећа година докторских студија , област Клиничка и експериментална 
фармакологија,Факултет Медицинских наука Универзитета у КрагујевцуУ току је израда практикума из Фармацеутске 
хемије.Учесник VII Конгреса фармацеута Србије са Међунардоним учешћем,Београд ,октобар 2018. 

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у 
установи, која се у том слушају даје као прилог. Ова табела не сме прећи једну А4 страну. 

 

 

 


