
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Име и презиме Ђорђе Манчић
Звање ПРЕДАВАЧ
Назив институције у којој наставник ради са
пуним или непуним радним временом и од када

Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Крушевац – Одсек ЋУПРИЈА

Ужа научна односно уметничка област ХИРУРГИЈА
Академска каријера

Година Институција Научна или
уметничка област

Ужа научна, уметничка
или стручна област

Избор у звање

2005

2016

- Војномедицинскa Aкадемијa
у Београду
- Високa медицинскa школa
струковних студија Ћуприја

Mедицинскe наукe

Mедицинскe наукe

Анестезиологија са
реаниматологијом

Хирургија

Докторат

Специјализација 1995 Војномедицинскa Aкадемијa у
Београду Mедицинскe наукe Анестезиологија са

реаниматологијом

Магистратура 2000 Војномедицинскa Aкадемијa у
Београду Mедицинскe наукe Анестезиологија

Мастер 1985 Медицински факултет
Универзитета у Нишу Mедицинскe наукe Општa медицинa

Диплома
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)

0 нема нема нема нема нема

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. 2010–2014 Координатор курсева/ предавач „Тhe medic and first aid“ / „ Advance life support course – Circulation and intravenous fluid
administration“. Тренинг центар МО Републике Србије и МСОС Краљевине Норвешке.

2. 2007-2008 Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји, предавач из предмета „Општа и регионална анестезија I и II“ и
„Основи специјалне анестезије I и II “ на Одсеку медицински техничар – анестетичар.

3. 2005 Асистент за предмет Анестезиологија са реаниматологијом, Војномедицинска академија Београд

4. Београд 2011 „Војна спомен -медаља“ за учешће у мултинационалним операцијама 2008 и „Војна спомен -медаља“ за учешће у
мултинационалним операцијама 2009 , Министарство одбране републике Србије.

5. Осло 2010 „ Forsfaerts Operasjonsmedalje“ за службу у м.с. УН/МИНУРЦАТ II , Краљевина Норвешка

6. Абече 2010 „ Тhe United Nations medal and ribon“ за службу припадника српског контигента у теренској болници Норвешке војске, мисија
Уједињених Нација у ЦАР и Чаду

7. Киншаса 2009 „Мedical certificate of excellence“ за службу у медицинским снагама УН, мисија у ДР Конго.

8. Киншаса 2008 „ Тhe United Nations medal and ribon“ за службу у српском АМЕ тиму, мисија УН-а у ДР Конго.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 17
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни

Усавршавања

- 2014 Курс регионалне анестезије / ултразвучни приступ, МО Р. Србије, ВМА Београд
- 2009 и 2007 Tactical and Trauma Training Course for International Operations, Центар за обуку медицинског кадра медицински
сервис оружаних снага Краљевине Норвешке,
- 2007 Medical Exercise in Central & Eastern Europe (MEDCEUR) ,НАТО и партнерство за мир, Република Молдавија
- 1995 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Београд
- 1994 Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, Београд
- 1991- 1995 Специјализација из Анестезиологије са реаниматологијом
- 1985 ШРО СнСл 63. класа

Од Новембра 2016 имам уговор на 10% радног времена и акредитован предавач сам за предмете Ургентна стања, Ургентна стања са
трансфузиологијом и Трансфузиологија. У 2017/18, 2018/19 и 2019/20 (3 школске године) нисам одржао ниједан час (студентима је саопштено да
више нисам члан колектива ВМШСС у Ћуприји). Марта 2019 сам потписао нови уговор сада са Академијом али и даље немам ангажовања у настави
(распоред наставе за школсуку 2019/20)само су моја документа коришћена у акредитацији школе.

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.

http://www.iohbb.edu.rs/index.php/sr-rs/

