
Име и презиме  АНА Љ. КРСТИЋ 

Звање Професор струковних студија и Наставник страног језика 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или 

непуним радним временом и од када 

Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд од 

2004. год. 

Ужа научна односно уметничка област 
Област друштвано-хуманистичких предмета у спорту и здравству и 

Страни језик 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или уметничка 

област  

Ужа научна, уметничка или 

стручна област 

Избор у 

звање 
2021. Висока спортска и здравствена школа, 

Београд 

Филолошке науке Страни језик  

Избор у 

звање 
2016. Висока спортска и здравствена школа, 

Београд 
Економске науке Област друштвано-хуманистичких 

предмета у спорту и здравству  

Докторат 
2016. Економски факултет  

Универзитета у Нишу 

Економске науке Маркетинг (односи с јавношћу и 

маркетиншке комуникације) 

Мастер 2011. Филолошки факултет  

Универзитета у Београду 
Филолошке науке Шпански језик и хиспанске 

књижевности 

Магистратура 2007. Факултет организационих наука  

Универзитета у Београду 

Техничке науке, област: 

Организационих наука 

Односи с јавношћу и 

мултимедијалне комуникације 

Диплома 2000. Филолошки факултет  

Универзитета у Београду 

Филолошке науке Шпански језик и хиспанске 

књижевности 

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.MS0003 Интегрисане комуникације П, В 
Струковни мастер медицинска 

сестра 
МСС 

2. 21.OT0031 Односи с јавношћу П 
Спортски тренер 

Спортски менаџмент 
ОСС 

3. 21.ON0014 Маркетиншке комуникације П, В Спортски менаџмент ОСС 

4. 21.OT0035 Страни језик - Шпански језик П, В 
Спортски тренер 

Спортски менаџмент; 
ОСС 

5. 21.OF0027 Комуникација у здравству П, В 
Струковни физиотерапеут 

Струковна медицинска сестра 
ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Крстић, А. (2021) Интерна комуникација у здравственим организацијама. Зборник радова и сажетака, Национални симпозијум са 

међународним учешћем Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије, Тара, 24-28. новембра 2021, стр. 

106. 

2. 
Крстић, А. (2021) Комуницирање представника здравствених организација путем масовних медија – врсте и карактеристике медија. 

Зборник радова и сажетака, Национални симпозијум са међународним учешћем Удружења медицинских сестара-техничара и 

бабица Републике Србије, Тара, 24-28. новембра 2021, стр. 106-107. 

3. 
Крстић, А. (2021) Уписна кампања и спровођење активности маркетиншке комуникације у околностима изазваним пандемијом 

вируса Ковид-19 на моделу приватне високошколске установе. Књига апстраката, Трећа конференција Српског удружења за 

маркетинг „Изазови и перспективе маркетинга“, Златибор, 5-7. новембар 2021, стр. 41-42. 

4. Крстић, А. (2021) Стилови у комуникацији здравствених радника. Зборник, IV конгрес Уније удружења медицинских сестара и 

здравствених техничара Републике Србије, Тара, 20-24. октобра 2021, стр. 60. 

5. Крстић, А. (2021) Примена модела комуникације у пракси здравствених радника. Зборник, IV конгрес Уније удружења 

медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије, Тара, 20-24. октобра 2021, стр. 61. 

6. Крстић, А., Ђурђевић, Б., Марков Чикић И. (2019) Утицај оглашавања и медија на тинејџере. Зборник радова, Друга конференција 

Српског удружења за маркетинг „Изазови савременог маркетинга“, Златибор, 1-3. новембар 2019, стр. 306-313. 

7. Крстић, А., Ђурђевић, Б. (2017) Маркетинг на друштвеним мрежама. Маркетинг: часопис за маркетинг теорију и праксу, 48 (4), 

254-260. 

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 

Од априла 2019. до септ. 2020. и од септ. 2021. до данас, заменик директора ВСЗШ. / Од 2012. до окт. 2017, уредник научног часописа Спорт 

– наука и пракса, у издању ВСЗШ, а од јуна 2019. до данас, главни и одговорни уредник. / Од окт. 2020. до данас, руководилац Центра за 

издавачку делатност ВСЗШ. / Од 2010. до данас, заменик председника Савета Школе. / Од јануара 2020. до данас, председник Комисије за 

самовредновање и унапређење квалитета ВСЗШ. Била дугогодишњи члан Југословенског удружења латиноамериканиста и Друштва Србије 

за односе с јавношћу. / Од 2015. године до данас, члан Српског удружења за маркетинг СеМА. 

 


