
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у 
настави

Име, средње слово, презиме RADISAV P. ŠĆEPANOVIĆ
Звање V.PROFESOR
Назив институције у  којој наставник 
ради са пуним радним временом и од 
када

MEDICINSKI FAKULTET
1982

Ужа научна односно уметничка област HIRURGIJA
Академска каријера

Година Институција Област 
Избор у звање 1982 MEDICINSKI FAKULTET HIRURGIJA
Докторат 1995 MEDICINSKI FAKULTET HIRURGIJA
Специјализација 1983 KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ HIRURGIJA
Магистратура
Диплома 1976 KBC DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ MEDICINA
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1. Laparaskopska hirurgija (udžbenik)
2. Perutaneous puncture of the int.juevlar vens
3. Acute biliary pancreatitis in lap.surg
4. Gangrenous cholecystitis in patients with hight operative risk
5. Venous dratnage of the gall blader
6.
7.
8.
9.
10.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 6
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања Subspecijalizacija hirurgije
Други подаци које сматрате релевантним
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. Податке о 
свим наставницима објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике 
високошколске установе. Књига наставника у том случају представља јединствен прилог за све студијске 
програме првог и другог нивоа студија. Наставници  са пуним радним временом  (установа у којој наставник 
има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу )
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну.

Списак предмета које наставник држи
Р.б. Назив предмета Врста студија
1 Основи клиничке праксе I ИАС
2 Прва помоћ ИАС
3 Основи клиничке праксе II ИАС
4 Хирургија ИАС
5 Акутни абдомен ИАС
6 Антисепса и асепса ИАС
7 Бенигна хиперплазија простате ИАС
8 Естетска хиругија ИАС
9 Инегалитет екстремитета ИАС
10 Политраума ИАС
11 Основне практичне вештине у хиругији ИАС
12 Неинвазивна и инвазивна дијагностика, хируршко и ендоваскуларно САС



лечење магстралних артерија:супрааорталних грана, аорте, висцералних 
грана и периферних артерија

13 Хирургија и ангиологија вена и лимфатика САС
14 Дечја хирургија-неонатална, абдоминална хирургија и дечја урологија САС
15 Неинвазивна и инвазивна дијагностика, ортопедска хирургија и траума 

детета
САС


