Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Име и презиме
Снежана Д. Пакић
Звање
Предавач
Назив институције у којој наставник ради са
Висока здравствено-санитарна школа струковних
пуним радним временом и од када
студија „Висан“, 2009
Ужа научна односно уметничка област
Хигијена и медицинска екологија
Академска каријера
Година
Институција
Област
Избор у звање
2013.
Висока здравствено-санитарна
Хигијена и медицинска
школа струковних студија „Висан“
екологија
Докторат
Специјализација
2006.
Медицински факултет,
Хигијена и медицинска
Универзитет у Београду
екологија
Магистратура
Диплома
1997.
Медицински факултет,
Општа медицина
Универзитет Београду
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
назив предмета
врста студија и студијски програм*
1.
Екологија
Основне струковне студије, СЕ
2.
Хигијена исхране
Основне струковне студије, СЕ
3.
Исхрана и дијететика
Основне струковне студије, СМС
4
Микробиолошка анализа намирница и вода
Специјалистичке струковне студије, CСЕИ
5.
Основи технологије чувања намирница
Специјалистичке струковне студије, CСЕИ
6.
Управљање здравствено-санитарним аспектима
Специјалистичке струковне студије, CСЕИ
радне и животне средине
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
The quality of drinking water in the mains water supply in Lazarevac between 2002. and 2004.
(Квалитет воде за пиће у водоводном систему Лазаревца у периоду 2002.-2004.)
X међународни конгрес превентивне медицине, јун 2008. год.
2.
Пакић С. Милановић С. Квалитет воде у Лазаревцу. Безбедност у постмодерном амбијенту :
зборник радова. 26-28 јул, 2009, Бања Лука: Центар за стратешка истраживања националне
безбедности - CESNAB: HannsSeidelStiftung, str. 78-81
3.
Пакић С, Исхрана и дијететика, ВЗСШСС Висан 2013.
4.
Пакић С. Микробиолошка анализа намирница и вода, ауторизована скрипта. ВЗС Висан 2014.
5.
Пакић С. Основи технологије чувања намирница. ВЗС Висан 2014.
6.
Пакић С, Вуковић Ђ. The children diseases related to nutrition (Обољевања деце у вези са
исхраном), 49. Дани превентивне медицине, Међународни конгрес, 22-25. Септембар 2015,
Ниш
7.
Пакић С, Вуковић Ђ. Проучавање учесталости алерголошких обољења код мале деце,
Превенција у педијатрији – основ за здрав живот и дуговечност, 15-17. април 2016. год,
Београд
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:
*Студијски програм:
СЕ – струковни санитарно еколошки инжењер
СМС – струковна медицинска сестра
CСЕИ – специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер

