Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Име и презиме
Светлана Б. Бановић
Звање
Предавач
Назив институције у којој наставник ради са
Висока здравствено-санитарна школа струковних студија
пуним радним временом и од када
„Висан“, 2008.
Ужа научна односно уметничка област
Опште медицински предмети, Превентивна медицина,
Здравствена нега
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2013.
Висока здравствено-санитарна
Општи медиицнски предмети
школа струковних студија „Висан“
Превентивна медицина и
Здравствена нега
Специјализација
1995.
Медицински факултет,
Радиологија
Универзитет у Новом Саду
Магистратура
Диплома
1987.
Медицински факултет,
Општа медицина
Универзитет у Новом Саду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
врста студија и студијски програм*
1.
Онкологија
Основне струковне студије, СМС
2.
Здравствена нега у онкологији и палијативно
Основне струковне студије, СМС
збрињавање
3.
Радиолошка заштита
Основне струковне студије, СЕ, РТ
4.
Основи радиологије
Основне струковне студије, СМС, СФТ
5.
Здравствена нега у радиологији
Основне струковне студије, РТ
6.
Палијативна нега
Специјалистичке струковне студије, ССМС
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
M.Gavrilovic, S.Radulovic(Banovic) Inoperable glomus jogulare rest tumor(chemodectoma) treated by
external irradiation. Archive of Oncology 1996, in extenso
2.
S.Radulovic(Banovic) Basic principles of hyperthermia in combination with radiotherapy. Archive of
Oncolology 1997, in extenso
3.
B.Bokorov,K.Dabic,B.Vujosevic,S.Radulovic(Banovic),J.Babic. Ultrasonography as a method used in
radiotherapy planning after mastectomy and conservation best cancers surgery. Archive of Oncology 1998
in extenso
4.
S.Banovic, M.Vranes Grujic. Primena psihoterapije kod pacijenata obolelih od malignih bolesti zbornik
radova. Jugoslovenski kongres 2001 H. Novi zbornik radova , у изводу
5.
M.Vranes,S.Banovic Klinicko laboratorijski parametri i psihogene manifestacije kod zena obolelih od
thyroiditis Hachimoto, Јugoslovenski kongres 2001 H. Novi,zbornik radova у изводу
6.
S.Banovic. „Motivacija studenata za aktivan proces učenja „ plenarna tematika ,Simpozijum glavnih sestara
i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica
Republike Srbije, Zbornik radova,Tara 2014.
7.
Opšte karakteristike jonizujućeg zračenja - prikaz slučaja - Thyroiditis Hashimoto
kod profesionalno izloženog lica jonizujućem zračenju” S. Banović ,T.Marinković Zbornik radova
Panevropski Univerzitet i Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Banja Luka 2009.
8.
„Aspekti psihosocijalnog pristupa u odnosu na malignu bolest i lečenje” S.Banović,
Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem
“Znanje bez granica “Hematoonkološka sekcija,rukovodilac seminara, Zbornik radova Zlatibor, 2012.
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
Основа стратегије, мед. фак. Нови Сад, посдипломски семинар 1996. године.
Сертификат најновија достигнућа у нуклеарној медицини Latest development in
Nuclear Medicine ( Bologna, 2006.године.
KE „TRAINING FOR TEACHERS IN PALLIATIVE MEDICINE/PALLIATIVE CARE“
Continuing Medical education course, Project “Development of Palliative Care Services in
Serbia“ Belgrade 2014.
2003-2006 god. Savetnik Ministra Zdravlja Republike Crne Gore.
Koordinator za zaštitu od jonizujućih zračenja u medicini -Ministarstva zdravlja RCG,
Ekspertsko angažovanje iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja u okviru međunarodnih kurseva i savetovanja.
Inspektor I za radijaciju Ministarstva zdravlja RCG, 2007-radno angažovana u Domu Zdravlja Novi Beograd.
*Студијски програм:
СЕ – струковни санитарно еколошки инжењер
СМС – струковна медицинска сестра
СФT – струковни физиотерапеут
РТ– струковни медицински радиолог
ССМС – специјалиста струковна медицинска сестра

