Име и презиме
Звање

Катарина М. Павић
Наставник вештина

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

Академија струковних студија Шабац, Одсек за медицинске
и пословно-технолошке студије, од априла 2022.

Ужа научна односно уметничка област

Здравствена нега

Академска каријера
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Институција

Научна или уметничка
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Ужа научна,
уметничка или
стручна област

2020.

Академија струковних студија
Шабац

Здравствена нега

Здравствена нега

Докторат
Специјализација
Магистратура
Медицински факултет,
Здравствена нега
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет,
Диплома
2017.
Здравствена нега
Универзитет у Новом Саду
Списак предмета за које је наставник акредитован на првом или другом степену студија
Мастер

2019.

Р.Б.

Ознака
предмета

1.

21.INT008

2.

21. GIN019

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

Назив предмета

Вид наставе

Назив студијског
програма

Здравствена нега у интерној медицини са
интерном медицином-1
Здравствена нега у гинекологији и
акушерству са гинекологијом
Здравствена нега у педијатрији и
педијатрија 1

део вежби

Здрав.нега

ОСС

део вежби

Здрав.нега

ОСС

део вежби

Струковна мед. сестра
васпитач

ОСС

део вежби

Здрав.нега

ОСС

3.

21.VAS077

4.

21.PSI014

Здравствена нега у психијатрији са
психијатријом

5.

21.STR2ZN

Стручна пракса 3

6.

21.SMS013

Стручна пракса ЗН

Струковна мед. сестра
васпитач
Здрав.нега

ОСС
ОСС

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Đukanović K, Bogdanović Vasić S. Palijativna nega kao integralni deo zdravstvene nege. Sestrinska reč, vol.23,
1.
br.80, str.11-14. 2020. M52
2.

Srećković M, Mulić M, Bogdanović-Vasić S, Vešić M, Ivetić V, Pavić K. Uporedna procena seksualnog ponašanja,
znanja i stavova studentkinja medicinskih i nemedicinskih nauka u pogledu polno prenosivih bolesti u Mačvanskom
okrugu, Srbija. VII kongres udruženja za preventivnu pedijatriju; 25-27. septembar 2020. Niš,Srbija.

3.

Srećković M, Pavlović A, Pavić K, Vešić M, Ivetić V, Bogdanović-Vasić S, Stavovi i znanja o značaju dojenja
među porodiljama i trudnicama na teritoriji opštine Šabac. VII kongres udruženja za preventivnu pedijatriju; 25-27.
septembar 2020. Niš,Srbija.

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:
Радила је као медицинска сестра на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици 4 месеца,
а од новембра 2017. године до јануара 2020. године, радила је као наставник здравствене неге у Медицинској школи у
Шапцу. Водила је практичне вежбе из области здравствене неге у Општој болници Шабац у свим стационарним
службама, а завршила је обуку из области активне наставе (основни и напредни ниво).

