
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име и презиме  Јадранка Урошевић 
Звање Професор струковних студија 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним  или непуним радним временом и од када 

Aкадемија васпитачко-медицинских струковних студија 
Одсек- Ћуприја, 2006. год 100% (са пуним радним временом)  

 

Ужа научна односно уметничка област Здравствена нега 
Академска каријера 

 Година  Институција  Научна или 
уметничка област  

Ужа научна, уметничка 
или стручна област 

Избор у звање 2016 
Висока медицинска школа 
струковних студија 
Ћуприја 

Медицинске науке Здравствена нега 

Докторат 2016 

Факултет за специјалну 
едукацију и 
рехабилитацију, 
Универзитет у Београд 

Друштвено-
Хуманистичке 
науке 

Соматопедија 

Специјализација 1997 Дефектолошки факултет, 
Универзитет у Београд Медицинске науке Општа дефектологија 

Магистратура 2001 
Дефектолошки факултет-
катедра за соматопедију, 
Универзитет у Београд 

Медицинске науке, Соматопедија 

Мастер     

Диплома 
1986 
1983 

Дефектолошки факултет- 
катедра за телесну 
инвалидност, Универзитет 
у Београд. 
Виша медицинска школа 
Београд. 

Медицинске науке 

Телесна инвалидност 
 
Здравствена нега-
превентивни смер 

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

Р.Б. Ознака 
предмета Назив предмета      Вид 

наставе Назив студијског програма  Врста 
студија  

1. СФ2421 Соматопедија П Струковни физиотерапеут ОСС 

2. СМ3535 Интегративна здравствена и 
социјална заштита П Струковна медицинска сестра ОСС 

3. СМ3638 Примарна здравствена заштита 
са здравственом негом П Струковна медиицнска сестра  ОСС 

4. МР1212 Интегративна здравствена и 
социјална заштита П Струковни медицински радиолог ОСС 

5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Урошевић, Ј., Арсић, С. Здравствено васпитање/васпитање за здравље у здравственим 
установама Зборник стручних радова, I Национални Симпозијум Уније удружења медицинских 
сестара и здравствених техничара Р.Србије, Зборник стручних радова, 2018; стр. 8-10. 

2.  
Урошевић, Ј., Арсић, С., Мијајловић, М.,Ђуровић, О. Партнерски однос у развоју дуалног 
образовања и његов утицај на развој професије сестринства, I Национални Конгрес Уније 
удружења медицинских сестара и здрав. техн. Р.Србије, Зборник стручних радова, 2017; стр. 7-11. 

3.  Arsić,S., Kljajić,D.,Stanković,M., Urošević,J. Stimulacija motorike i usvajanje veština kod deteta sa 
urođenim iščešenjem kuka, Beogradska defektološ. škola, ISSN 0354-8759,Vol.22 (Suppl 1)2016. str.92-93. 

4.  Despotović, M., Despotović, M., Ilić, B, Stanojević, Č., Stanojević, V., Urošević,J.: Impact of nutrition on 
the health of the elderly, Hrana&Ishrana Journal, 2016; vol.57/No 2., 52-56. 

5.  
Urošević, J. Uticaj stručne prakse na ishod studijskog programa i razvoj profesije sestrinstva, 15. 
Konferencija medicinskih sestara i tehničara, Knjiga sažetaka 1. Konferencija zdravstvenih profesija. 
Zdravstveno veleučilište, Zagreb, Hrvatska, ISBN 978-953-6239-52-8, ISSN 000931102, 2016;105.(М53) 



6.  Urošević, J., Odović, G., Rapaić, D., Davidović, D., Trgovčević, S., Milovanović, V. Quality of life of the 
elderly in urban and rural areas in Serbia, Vojnosanitetski Pregled. 2015;72/(11):968-974. 

7.  Урошевић. Ј. Здравствено васпитни рад у примарној здравственој заштити, старе дилеме и нови 
изазови, Удру. мед. сест. и тех. примарне здравствене заштите Србије, Зборник радова, 2015; стр 2-4. 

8.  

Urošević, J., Odović, G., Rapaić, D., Davidović, M., Arsić, S. Остваривање животних навика старих 
особа, The first international conference of nursing in the Republic of Macedonia: "Prevention, care and 
education of chronic non-infectious diseases".Higher Medical School in the University ,,St. Kliment 
Ohridski”, Bitola, Macedonija, 2014. 

9.  Урошевић. Ј. Утицај наставника здравствене неге на унапређење сестринства у Србији,Удружење 
медицинских сестара, техничара и бабица и наставника здравствене неге Србије, Тара,Србија, 2014. 

10.  Мilović, LJ., Urošević, J. Obrazovanje sestara u strukovnoj medicinskoj školi u Ćupriji, 13.Konferencija 
medicinskih sestara i tehničara, Zbornik radova, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, Hrvatska, 2013 

11.  
Christos G. Alexopoulos., Puškaš.L., Urošević, J., Golubović,J., Jevđević, M., Stolić, M., Stolić, D. 
Immunohistochemical study of cholescystokinin, substance P and leucine-enkephalin-neurons morphology 
in the human inferior parietal lobule corteks, HealthMED Journal 2013. Vol. 7/No. 9:2672-2679. 

12.  
Urošević, J., Odović, G., Rapaić, D., Davidović, M., Arsić, S. Life contentment and self esteem as basics of 
active ageing, The first international conference of health orientaded higher institutions & faculties, College 
of Health Studies Ćuprija: ISBN 978-86-84427-71-9, 2013: 71-72. 

13.  Trgovčević, S., Nedović, G., Kljajić, D., Eminović, F., Urošević, J. Quality of life persons with medulla 
spinalis lesions-pilot study, HealthMED Journal 2012 ;Vol.6/No 8;2902-2908. 

14.  Urošević, J., Davidović, M., Odović, G., Alexopoulos, C. G., Mitrović, L. The prevalence of depression in 
the elderly, PONS Med Journal:2012; Vol. 7/No 4: 144-149. 

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   
Јавно одбрањени радови  
• Урошевић Ј. Превенција ситуације хендикепа старих особа подршком активног старења. Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, 2016.- докторска дисертација. 
 • Урошевић Ј. Дефектолошки третман као значајна подршка психомоторном развоју ученика са благим сметњама, 
Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, 2001.- магистарска теза. 
• Буква Ј. Дијагностика и приказ случаја детета са развојним диспраксичким сметњама, Дефектолошки факултет 
Универзитета у Београду, 1997.- специјалистички рад. 
• Буква Ј. Третман деце оболеле од леукемије, Дефектолошки факултет Универзитета у Београду, 1986.- дипломски рад. 
• Буква Ј. Каријес као социјално медицински проблем са посебним освртом на значај систематских прегледа зуба 
школске омладине на територији Медицинског центра у периоду од 5 година, Виша медицинска школа Београд,1983.-
дипломски рад. 
Уџбеници; учешће  у стручним асоцијацијама; радно/професионално искуство 
•2018.гoд. и даље - Рецензент у поступку акредитације високошколских установа Републике Србије. 
•2017.год. и даље - Члан комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије; по 
областима/предметима за Здравствено васпитање и оцењивач који учествује у припреми предлога за одобравање 
програма стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за шк.2018, 2019, 2020.г.  
•2017. год. и даље- Члан комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије; по 
областима/предметима за Образовање деце/ученика којима је потребна додатна подршка за шк. 2018, 2019, 2020. г.  
• 2017.- Члан научног одбора Уније удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије. 
• 2013 - 2016. Члан научног одбора Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије 
• 2009.- Аутор курсева континуиране едукације акредитованих од стране Здравственог савета Србије (Професионални 
развој наставника вештина/ сарадника из праксе/ патронажних сестара;Специфичности здравствене неге деце и 
омладине ометене у развоју и одраслих особа са инвалидитетом). 
• 2009.- Аутор уџбеника Соматопедија, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја; 
• 2006 - 2019.год и даље ментор више завршних и специјалистичких радова студената на основним и специјалистичким 
студијама Високе медицинске школе струковних студија Ћуприја;  
• 2001- 2006.- Просветни саветник, саветник министра у Министарству просвете и спорта Србије;  
• 1995 - 2001.- Сарадник из праксе, катедра за Соматопедију, Дефектолошки факултет Универзитета у Београду. 
• 1977 - 1994. Радно активна у области  здравствне неге у примарној здравственој заштити, Дом здравља ,,Стари Град“ у 



Београду, координатор здравствено - превентивних програмa, рад у патронажној служби 
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. 

 


