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Професор струковних студија
Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, 2008. (1985-2008
радила у Заводу за јавно здравље на пословима руководиоца (1991-2008)
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Избор у звање - професор 2007
струковних студија
Шабац
образовање
Избор у звање

2003

2003. године изабрана за наставника у
звању професора у Вишој школи за
образовање васпитача

Докторат
научни степен доктора
1999
Медицински факултет, Универзитет у Београду
медицинских наука
Магистратура
научни степен магистра
1991
Медицински факултет, Универзитет у Београду
медицинских наука
Диплома
1987
Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду
Диплома
1984
Виша медицинска школа , Београд
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Назив предмета
1.

Телесни развој и
здравствено васпитање

здравствено васпитање и
образовање
социјална медицина и
здравствено васпитање
социјална медицина и
здравствено васпитање
телесна инвалидност

Назив студијског програма, врста студја

Образовање струковних васпитача за рад са децом јасленог и предшколског
узраста - основне студије
2.
Образовање струковних васпитача за рад са децом јасленог и предшколског
Хигијена
узраста - основне студије
3.
Нега и васпитање деце
Образовање струковних васпитача за рад са децом јасленог и предшколског
јасленог узраста
узраста - основне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

Часова
активне
наставе
3
2
2

Terzic-Supic, Z., Santric-Milicevic, M., Karic, S., Soldatovic, I., Attitudes of the Serbian mothers with preschool children: should a
HIV positive female teacher be allowed to continue teaching in school, BMC Public Health, 2015 (М21).
Уџбеници - Хигијена (ISBN: 978-86-7142-034-1), Телесни развој здравствено васпитање (978-86-7142-019-8), Васпитање за
2
здравље (978-86-7142-029-7), Нега и васпитање деце раног узрста (978-86-7142-020-4).
Карић, С., Здравље деце Мачванског округа - Седми Конгрес лекара опште медицине са међународним учешћем и XVIII
3.
Конгрес лекара Србије. Златибор, 29. септембaр - 2. октобар 2016. (М34).
Карић, С., Здравствено стање деце раног и школског узраста - Научно - стручна конференција Висока школа струковних
студија за васпитече Шабац 20. мај, 2016. (M44)
Карић, С., Место, улога и одговорност лекара опште медицине у примарној здравственој заштити, Трећа конференција
4.
лекара опште медицине - породичне медицине Југоисточне Европе, Београд, 11 - 14. април 2013. (M34)
Карић, С., Интервенције за унапређење здравља засноване на заједници, Први међународни конгрес хигијене и превентивне
5.
медицине, Београд, 22 - 24. маја 2013. (M34)
Карић, С., Улога педагога у унапређивању здравља деце школског узраста, Национални научни скуп "Педагог између теорије
и праксе" , Филозофски факултет и Педагошко друштво Србије, Београд , 31. јануар 2013. M44
Поповић, М., Карић, С., Петровић, Ј., Стојановић, О., Програми унапређења здравља ученика у основним и средњим
6.
школама у Мачванском округу, Научно-стручна конференција социјалне медицине са међународним учешћем, Здравствени
систем у транзицији, Велика Плана, 25 – 26. октобар 2007. (M34)
Карић, С., Улога јавног здравља у превенцији кардиоваскуларних обољења, VII Конгрес интерне медицине Србије и Црне
7
Горе, Друштво за интерну медицину СЦГ, Удружење СЦГ, Игало, 25 – 26 јуна 2004. (M34)
Карић, С., Социјалне детерминанте здравља особа са психолошко психијатријским поремећајима и обољењима - Трећи
8.
Конгрес социјалне медицине, Златибор 7-9.октобар 2015. (M34)
Карић, С., Превенција фактора ризика у настајању болести код старих особа - Трећи Конгрес социјалне медицине, Златибор
9
7-9.октобар 2015. (M44)
Карић, С., Исхрана деце предшколског узраста - Научно - стручна конференција Висока школа струковних студија за васпитече
10
Шабац 20. мај, 2016. (M44)
Карић, С., Превенција повреда младих у друмском саобраћају, Научно - стручни скуп са међународним учешћем, Политехника
11.
Београд, 4. децембар 2015. (M44)
Карић, С., Локална стратегија јавног здравља, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за социјалну
12.
медицину, Школа јавног здравља – Регионална Конференција - Развој јавно здравственог менаџмента у Југоисточној Европи, 30. 31 јануара 2007. (M31)
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
1
Други подаци које сматрате релевантним:

Директор Високе школе за образовање васпитача, Шабац

Потпреседник Конференције академија струковних студија Србије

Координатор за Западну Србију у области високог струковног образовања

Оцењивач у Министарству просвете у вези професионалног признавања страних диплпма

1.



23 године радног искуства у здравственој установи Завод за јавно здравље на пословима доктора медицинских наука из области
социјалне медицине, на месту шефа одсека Здравствено васпитање(први доктарат - 1999.г) из области јавног здравља на
подручју Мачванског округа и до сада једини

 Преко 30 сертификата из области континуиране медицинске едукације
- Акредитован програм континуиране медицинске едукације, Српско лекарско друштво и Подружница Шабац "Промоција здравља и
здравствено васпитање" - предавач Светлана Карић, Шабац, Лазини дани 16 мај 2013. (Евиденциони брoј курса А - 1 - 2479/12
Здравствени савет Републике Србије);
- Акредитован програм континуиране медицинске едукације - Српско лекарско друштво "Здравствена и социјална заштита у геријатрији и
геронтологији" - предавач Светлана Карић, "Превенција фактора ризика у настајању болести код старих особа" Београд, 07.јун 2013.
(Евиденциони брoј курса А - 1 - 1457/13 одлука број 153 - 02 - 3934/2012 - 01 од 13.05.2013, Здравствени савет Републике Србије)
- Акредитован програм континуиране медицинске едукације, Српско лекарско друштво "Савремени приступ у лечењу и рехабилитацији
особа са психолошко - психијатријским поремећајима и обољрењима" - предавач Светлана Карић, "Социјалне детерминанте здравља
особа са психолошко психијатријским поремећајима и обољењима" Београд,14.јун 2013. (Евиденциони брoј курса А - 1 - 1458/13,
одлука број 153 - 02 - 3934/2012 - 01 од 13.05.2013, Здравствени савет Републике Србије)
-Сертификат - континуиране едукације из Јавног здравља «Менаџмент тоталним квалитетом» Центар – Школа Јавног здравља,
Медицински факултет – Универзитет у Београду, 17 до 19 . априла 2006. ( Коoрдинатор тима Др сци Светлана Карић
-Сертификат - континуиране едукације из Јавног здравља «Здравствено планирање по методу Healthy Plan - it TM» Центар – Школа Јавног
здравља, Медицински факултет – Универзитет у Београду, 10 -14 маја 2005. (Коoрдинатор тима Др сци Светлана Карић)
- Certificate of Participation «Communication Skills in Health Promotion» Support to the Public Health Development in Serbia 14. septembar 2005.
Beograd
- Сертификат - континуиране едукације из Јавног здравља, «Комуникације и медији » Центар – Школа Јавног здравља, Медицински
факултет – Универзитет у Београду, 01 до 03. децембра 2005. (Коoрдинатор тима Др сци Светлана Карић)
- ПОТВРДА о завршеном едукативном семинару, ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЉЕ И СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА,
Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за социјалну медицину и Фонд за отворено друштво Србије; Вршац 27-29.
априла, 2004, (Кординатоор тима Др сци Светлана Карић)
- CERTIFICATE OF PARTICIPATION - HEALTH MANAGEMENT IN REPRODUCTIVE HEALTH (SERTIFIKAT ZDRAVSTVENI
MENAĐMENT I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE)- UNITED STATES FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT, Januar 2004.

Координатор десетине пројеката са међународним наградама и признањима
МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ И ПРИЗНАЊА Svetlana Karić and associates: Applied Management Learing Project Award Serbia «Implementing
educational programs and screening for cervikal cancer in Sabac Municipality» Public Health Institute, Sabac. The CDC Sustainable Menagement
development program 3rd Biennial Conference. Strengthening Global Public Health Management Capacity May 21- 26, 2006, Cape Town, South
Afrika. (Првонаграђени Пројекат од Центра за контролу болести (CDC) из Атланте
(САД) у 2006. години за примењено учење
менаџмента. Као координатор тима на Пројекту «Имплементација едукативних програма и скрининга у циљу смањивања оболелих од
рака грлића материце у општини Шаба, од 800 апликација пристиглих из целог света, поменути Пројекат је освојио прво место и
презентован је у Cap Town, Јужној Африци маја 22- 26. 2006.)

