
Др Славица Спасић, професор-емеритус – Биографија 

 

 Проф. др Славица Спасић рођена је 2. новембра 1947. године у 
Краљеву. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду уписала је 1965. 
године, а дипломирала 1969. године. 

 Магистарску тезу одбранила је 1973. године на Фармацеутском 
факултету Универзитета у Београду, а докторску дисертацију 1981. године на 
истом факултету. 

 Специјалистички испит из Медицинске биохемије положила је 1986. 
године, а звање субспецијалисте из Клиничке имунохемије стекла је 2003. 
године. 

 Од 1970. године запослена је на Фармацеутском факултету, прво као 
асистент–приправник у Институту за медицинску биохемију Фармацеутског 
факултета, 1973. године бирана је у звање асистента, 1985. у звање доцента, 
1990. године у звање ванредног професора, 1995. године у звање редовног 
професора на Фармацеутском факултету, а 2014. године у звање професор-
емеритус Универзитета у Београду. 

 Од 1987–1991. године обављала је функцију продекана за финансије 
Фармацеутског факултета (у два мандата), а такође и од 2003–2006. године 
(два мандата). На функцију декана Фармацеутског факултета изабрана је 1991. 
године и обављала је у три мандата до 1996. године. За шефа катедре за 
медицинску биохемију на Фармацеутском факултету изабрана је 1995. године и 
на тај дужности је била до одласка у пензију 2013. године. 

 Др Славица Спасић је била члан Научно-наставног Већа Универзитета у 
Београду од 2001–2006. године, а од 2004–2006. године председник Већа 
групација за медицину Универзитета у Београду. Од 1996–2013. године била је 
председник Комисије за полагање специјалистичког испита из медицинске 
биохемије (специјализација према Закону о здравственој заштити) на 
Фармацеутском факултету. Од 2009–2015. године била члан је Републичке 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа. 

На Катедри за медицинску биохемију проф. Славица Спасић држала је 
наставу на свим нивоима студија, а била је и руководилац магистарских, 
специјалистичких и докторских студија из медицинске биохемије. Коаутор је 



шест универзитетских уџбеника, ментор 25 специјалистичких радова, две 
магистарске тезе и 11 докторских дисертација. 

Проф. Славица Спасић је била руководилац или сарадник у седам 
научних пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки 
развој Републике Србије и сарадник на пет међународних научних пројеката. 
Објавила је 90 радова у часописима са SCI листе и 47 радова у националним 
часописима. Према подацима у бази SCOPUS проф. Славица Спасић има 972 
цитата и h индекс научне компетентности 20 (на дан 1.10.2017. године). 


