
 

Име и презиме  БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ 

Звање Предавач ван радног односа 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или 

непуним радним временом и од када Војномедицинска академија 

Ужа научна односно уметничка област Медицинске науке 

Академска каријера 

 Година  Институција  Научна или уметничка област  
Ужа научна, уметничка или стручна 

област 

Избор у звање 2022. Висока спортска и 

здравствена школа 
Медицинске науке Медицинске науке 

Мастер 2019. Медицински факултет Нови 

Сад 
Медицинске науке Здравствена нега 

Диолома 

академских 

студија 

2017. Факултет здравствених наука, 

Паневропски Апеирон 

универзитет, Бања Лука 

Медицинске науке Здравствена нега 

Диплома 

струковних 

студија 

2010. Висока здравствена школа 

струковних студија, Београд Медицинске науке Здравствена нега 

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. 22.ОМ1008 Здравствена нега 2 П, В Струковна медицинска сестра ОСС 

      

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
 

1.  Јовановић, Б., Миљковић, Д. “Процес здравствене неге пацијената са ампутацијом доњих екстремитета“, Сестринска реч, 

Београд 

2.  Јовановић, Б., Миљковић, Д.“Сестринске интервенције код примене кортикалне и субкортикалне стимулацијепацијената у 

вигилној коми“, Сестринска реч, Београд 

3.  Јовановић Б.“Сестринске интервенције у процесу едукације пацијената за интерминтентну катетеризацију - наша искуства“, 

Зборник радова  

4.  Јовановић, Б. (2020) „Информационе технологије у превазилажењу социјалне изолације старих особа“, Сестринска реч, Београд, 

вол. 23, бр. 81, стр. 4-7  

5.  Јовановић, Б. (2019). „Утицај социјалне подршке на квалитет живота старих оболелих од дегенеративних болести“. 7. Конгрес 

медицинских сестара и техничара Босне и Херцеговине са међународним учешћем, Тузла. 

6.   

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи  

Усавршавања   

Други подаци 

које сматрате 

релевантним 

 

-Поседује ECDL сертификат од 2009. године, Сертификат „Дидактичко методичка едукација сарадника из наставних 

база у спровођењу студијског програма“ од 2007. године, као и CERTIFICATE  ISO 18001 и CERTIFICATE  ISO 18001 

од 2006. године.  

-Делегат је медицинских сестара/техничара ВМА у Удружењу медицинских сестара/техничара и бабица Републике 

Србије и члан је Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. 

-Члан редакцијског одбора часописа „Сестринство“. 

 

 

 

 

 

 

 


