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ПСНПВНИ ППДАЦИ 
име и презиме Татјана Маринкпвић (рпђена Самарчић) 

гпдина и местп рпђеоа 1973, Пећ, Србија 

зваое Прпфеспр струкпвних студија 

мејл tatjana.marinkovic@hotmail.com 

tmarinkovic@politehnika.edu.rs 

мпбилни телефпн 0646622318 

универзитет, факултет, 

прганизаципна јединица  

Академија технишких струкпвних студија Бепград 

пбласт и ужа 

специјалнпст  

Прирпднп математишке науке, Мплекуларна биплпгија 

 
СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – ДИПЛПМЕ 

ПСНПВНЕ СТУДИЈЕ 

устанпва  Универзитет у Бепграду, Биплпщки факултет 

гпдина диплпмираоа 1998. 

МАГИСТАРСКЕ (МАСТЕР) СТУДИЈЕ 

устанпва  Универзитет у Бепграду, Биплпщки факултет 

гпдина диплпмираоа 2000. 

ДПКТПРСКЕ СТУДИЈЕ (ДПКТПРСКА ДИСЕРТАЦИЈА) 

устанпва  Универзитет у Улму, Факултет прирпдних наука, Немашка(Die Fakultat fur 

Naturwissenchaften der Universitat Ulm) (Нпстрификпвана диплпма на 

Универзитету у Бепграду) 

гпдина диплпмираоа 2004. 

наслпв тезе The role of BOB.1/OBF.1 in B cell development and function 

наушна пбласт Биплпгија 

 

СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – ЗВАОА 
гпдина избпра (реизбпра) 

 
наставнп-научнп зваое  

 
2021. Прпфеспр струкпвних студија 

2018. Прпфеспр струкпвних студија 

2007. Прпфеспр струкпвних студија 
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2004. Postdoctoral Fellow 

2000.  Wissenschaftler 

1998. Истраживаш сарадник 

 
 
СТРУЧНА БИПГРАФИЈА – УСАВРШАВАОЕ    
(струшнп усаврщаваое у земљи и инпстранству, студијски бправци, гпстујући прпфеспр) 

 

гпдина и трајаое институција и научна пбласт 

2011. Ethics Teacher’s Training Course of UNESCO, Serbian Academy of Sciences and Arts, 

Belgrade, Serbia (Бипетика) 

2004-2006. Ппстдпктпрскп усаврщаваое: Department of Immunobiology, Mount Sinai School of 

Medicine, New York City, USA (Имунпбиплпгија) 

2000-2004. Дпктпрске студије: Universitat Ulm, Die Fakultat fur Naturwissenchaften 

Истраживашки рад: Universitat Ulm, Abteilung Physiologische Chemie, Deutschland 

(Имунпбиплпгија) 

 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА 

гпдина називнаграде/признаоа 

2004. Summacumlaudeнајвища пцена за дпктпрски рад, Универзитет у Улму, Немашка 

 
КРАТКА СТРУЧНА БИПГРАФИЈА (пстали ппдаци)      
Ппдаци п научнпистраживачкпм, уметничкпм, стручнпм и прпфесипналнпм дппринпсу 
Од заврщетка пснпвних студија, бави се наушним радпм у пбласти мплекуларне биплпгије, имунпбиплпгије, 
генетишкпг инжеоеринга и микрпбиплпщке безбеднпсти хране. 
Интензиван наушнп-истраживашки рад, пстварен у Институту за биплпщка истраживаоа “Синища Станкпвић“, 
Бепград кап и еминентним устанпвама  Universitat Ulm, Abteilung Physiologische Chemie, Deutschland и 
Department of Immunobiology, Mount Sinai School of Medicine, New York City, USA, резултпвап је пбјављиваоем 33 
радпва из категприје М21 и вище радпва нижих категприја. Квалитет и релевантнпст радпва се пгледа и крпз 
брпј хетерпцитата пд 880, пп извпру Web of Science (Thomson Reuters Scientific Inc, Philadelphia) на дан 
22.11.2021.гпдине са  HIRSCH индекспм (h-index) 17. 
Члан немашкпг друщтва бипхемишара и мплекуларних биплпга (Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie, 
GBM) кап и прганизације European Platform for Women in Science. 
 
Ангажпвана на експертскпј евалуацији прпјеката Еврппске кпмисије у пквиру Framework programme 7 FP7-
HEALTH-2013-INNOVATION-1 и Horizon 2020 прпграма H2020-TWINN-2015. 
Ушесник 9 међунарпдних и наципналних наушнп-истраживашких прпјеката. 
Кппрдинатпр Erasmus+ прпјекта 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 “Digital internship model for higher professional 
studies“ 
Ппдаци п наставнпј делатнпсти 
Од ппвратка са ппстдпктпрскпг усаврщаваоа, ради у струкпвнпм пбразпваоу кап прпфеспр струкпвних студија, 
ппшевщи пд Виспке здравственп санитарне щкпле струкпвних студија (2007-2018), Виспке щкпле струкпвних 
студија Ужице, касније Академије струкпвних студија Западна Србија (2018-2021) и сада на Академији технишких 
струкпвних студија Бепград. Аутпр шетири учбеника за пснпвне и мастер струкпвне студије. У свим анкетама 
студената п педагпщким квалитетима наставника пцеоивана са пценпм вищпм пд 4.5. 
Развпј делатнпсти виспкпг пбразпваоа 
2007. гпдине, радила на развијаоу и акредитацији вище прпграма пснпвних, специјалистишки и мастер 
струкпвних студија у медицинскпм и технишкп-технплпщкпм ппљу, кап и на акредитацији  виспкпщкплске 
устанпве Висан 2012. и 2017. гпдине, кап и на акредитацији Академија струкпвних студија Западна Србија 2020. 
гпдине, кап рукпвпдилац Савета за квалитет Академије.  
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Кап директпр Виспке здравственп-санитарне щкпле струкпвних студија „Висан“ у пунпм мандату пд 2007. 
гпдине, а затим кап заменик директпра, радила на развпју и кппрдинацији реализације наставе и прпграма 
струшне праксе за студенте здравствене щкпле струкпвних студија са вище пд 40 предузећа и здравствених 
институција. Крпз блиску сарадоу са Кпмпрпм медицинских сестара и здравствених технишара Србије, Савезпм 
здравствених радника Србије, струкпвним удружеоима и другим релевантним прганизацијама, ушествује у 
прпмпцији струкпвнпг пбразпваоа везане за делпкруг рада разлишитих здравствених прпфесија у кпнтексту 
Бплпоскпг прпцеса.Интензивнп радила на развпју међунарпдне сарадое и размене студената крпз прпграм 
European Network Module за медицинске сесте. 
 
У Академији струкпвних студија Западна Србија кап рукпвпдилац Савета за квалитет кппрдинисала 
усппстављаое система квалитета пве Академије. Кап щеф катедре за медицинске науке прганизпвала наставу за 
смер Здравствена нега. Кап шлан Канцеларије за међунарпдну сарадоу ушествпвала у припреми дпкументације 
за дпбијаое Еразмус ппвеље за виспкп пбразпваое, припреми дпкументације за два пдпбрена Еразмус+ 
прпјекта мпбилнпсти, кап и писаое и кппрдинацију пдпбренпг прпјекта 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 “Digital 
internship model for higher professional studies“. 
 
У Академији технишких струкпвних студија Бепград ушествује у прилагпђаваоу и усаглащаваоу прпцедура 
наставнпг прпцеса између Одсека Академије. У сарадои са Универзитетпм у Анкари и The Polish Farm Advisory 
and Training Centre not-for-profit Sp. z o.п. радила на припреми прпјеката за Еразмус+ small scale ппзив KA220-
VET. 
 
Активнп ушестпвала у раду Кпнференције академије струкпвних студија Србије, пд 2007. гпдине кап шлан, а пд 
2015-2016. кап Члан Председнищтва и Кппрдинатпр Регипна Бепград. Главни фпкус рада у КАССС у тпм перипду 
бип је на прганизпваоу скуппва везаних за припрему Извещтаја п сампвреднпваоу виспкпщкплских устанпва и 
припреми акредитације устанпва. Ппред тпга, ушествпвала у активнпстима КАССС у European Association of 
Institution in Higher Education (EURASHE), крпз ушещће на прпјектима кпје КАССС пстварује са EURASHE, кап и крпз 
ушещће на раднпј групи EURASHE working group on Quality of Higher Education.  
 

 

HIRSCH ИНДЕКС (h-index)  17 

 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКПГ РАДА                        

мпнпграфије међунарпднпг значаја брпј  укупан М 

М11   

М12   

 

мпнпграфијенаципналнпг значаја брпј  укупан М 

М41   

М42   

 

ппглавље у публикацијама брпј  укупан М 

М13   

М14 1 4 

М44   

М45   

 

радпви у часпписима брпј  укупан М 

М21а 7 56 

М21 24 192 

М22   
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М23 2 6 

М24   

М51   

М52 5 5 

М53   

М54   

 

радпви у збпрницима са научних скуппва брпј  укупан М 

М30 16 16 

М60 7 3.5 

 

техничка решеоа брпј  укупан М 

М81   

М82   

М83   

М84   

М85   

 

патенти, други пблици интелектуалне свпјине и резултата брпј  укупан М 

М91   

М92   

М93   

М94   

М86   

М87   

М95   

М96   

М97   

М98   

М99   

М101   

М102   

М103   

М104   

М105   

М106   

М107   

М108   

М109   

М110   

М111   

М112   
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учешће у научнпистраживачким и уметничкпистраживачким прпјектима 

1. Erasmus 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 “Digital internship model for higher professional studies 

2. Ушесник на прпјектуDevelopment and implementation of system for performance evaluation for Serbian HEIs and 
system – PESHES, Erasmus+  

3. SEE-ERANETPJC ппзива: DefinitionofResearchNeedsontheIdentification, 
PredictionandSurveillanceofEmergingandRe-emergingZoonozesintheWestBalkanArea, Финансиран пд Еврппске 
кпмисије, ID 10506, 2007-2008,  

4. The mechanisms of c-Myc-induced lymphomagenesis, финансиран пд: Landesforschungsschwerpunkt,Fonds der 
Chemischen Industrie, институција: Universität Ulm, Deutsсhland 

5.The role of transcription co-activator BOB.1/OBF.1 in the B cell   development and function, финансиран пд: 
GermanScienceFoundationgrantDFG-SFB 497/C5), институција: UniversitätUlm, Deutsсhland 

6. The role of chemokine CCL21 in the thyroid autoimmune disease, институција: Mount Sinai School of Medicine, 
New York, USA 

7. The role of chemokine decoy receptor CXC-CKR in patho-physiological conditions Department of Immnobiology; 
институција: Mount Sinai School of Medicine, New York, USA 

8. Улпга азпт мпнпксида у аутпимунским прпцесима, институција: Лабпратприја за неурпбиплпгију и 
имунплпгију, Институт за биплпщка истраживаоа „Синища Станкпвић“, Бепград(сарадник) 

9. Механизми регулације иНОС експресије у разлишитим ћелијским типпвима укљушеним у имунски пдгпвпр 
институција: Лабпратприја за неурпбиплпгију и имунплпгију, Институт за биплпщка истраживаоа „Синища 
Станкпвић“, Бепград(сарадник) 

10. Ефекти инхибиције фпсфпдиестеразе на прпдукцију цитпкина тпкпм септишнпг щпка, институција: 
Лабпратприја за неурпбиплпгију и имунплпгију, Институт за биплпщка истраживаоа „Синища Станкпвић“, 
Бепград (сарадник) 

 

МЕНТПРСТВА 

списак дпктпрских дисертација  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

УРЕЂИВАОЕ ЧАСППИСА 

списак уређиваоа часпписа 

1.Материа медика, шлан уређивашкпг пдбпра, пд 2018. (М52) 

2. 

3. 

4. 

5. 

* назив шаспписа, улпга (уредник, кпуредник, шлан уређивашкпг пдбпра, рецензент),перипд 

уређиваоа, класификација шаспписа (међунарпдни или дпмаћи) 

 
РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА  

најзначајнијиуметничкипрпјекти/радпви гпдина 

1.  

2.  
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излпжбеиндивидуалне / групне гпдина 

1.  

2.  

 

признаоа за уметничка / стручнп уметничка пствареоа гпдина 

1.  

2.  

 

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГПШКПГ РАДА               

предаваоа  наставни предмети - курсеви  гпдина 

на матишнпм факултету 

Академија технишких 

струкпвних студија 

Бепград 

Биптехнплпгије 

Примена ензима у прехрамбенпј индустији 

Управљаое защтитпм живптне средине у 

прехрамбенпј индустрији 

2021 

2021 

2021 

на другпм универзитету 

(Академија струкпвних 

студија Западна Србија) 

 

Виспка здравственп 

санитарна щкпла 

струкпвних студија Висан 

Биплпгија 

Микрпбиплпгија 

Радијација и защтита 

 

Биптехнплпгија 

Генптпксикплпгија 

Микрпбиплпгија 

Од 2018 

Од 2018 

Од 2018 

 

2007-2020 

2007-2020 

2007-2020 

на странпм универзитету 

Универзитет у Истпшнпм 

Сарајеву, Стпматплпщки 

факултет 

Бипхемија 2006 

 

УЧЕШЋЕ У РАЗВПЈУ ДЕЛАТНПСТИ ВИСПКПГ ПБРАЗПВАОА, НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКПГ, 
ПДНПСНП, УМЕТНИЧКПГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ППСЛПВПДНИХ И СТРУЧНИХ ПРГАНА И 
ПРГАНИЗАЦИЈА 
 

 назив пргана или тела 

на матишнпм факултету 

1. Рукпвпдилац Савета за квалитет Академије струкпвних 

студија Западна Србија 

2. Шеф Катедре за медицинске науке Академије 

струкпвних студија Западна Србија 

3. Председник Кпмисије за квалитет Виспке здравственп 

санитарне щкпле струкпвних студија Висан 

4. 

на универзитету  

1. 

2. 

3. 

4. 

на нивпу Републике, аутпнпмне 

републике или лпкалне сампуправе 

1. 

2. 

3. 



       
 

7 
 

4. 

на дужнпсти пргана ппслпвпђеоа  

1. Директпр Виспке здравственп санитарне щкпле 

струкпвних студија Висан пд у пунпм мандату пд 2007. у 

складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу 

2. 

3. 

4. 

псталп 

1. Кппрдинатпр активнпсти Виспке здравственп санитарне 

щкпле струкпвних студија Висан у European Nursing Module 

Network 

2.Кппрдинатпр активнпсти Виспке здравственп санитарне 

щкпле струкпвних студија Висан уEuropean Physiotherapy 

Module Network 

3. Члан немашкпг друщтва бипхемишара и мплекуларних 

биплпга(GesellschaftfürBiochemieundMolekularbiologie, 

GBM) 

4. Члан European Platform for Women in Science 

 

 

Пбразац се дпставља се у електрпнскпј фпрми на konferencija@kasss.rs. 
 

 


