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Захваљујући позитивним критикама које су нам упућене, и даље 

бирамо личности које ће задовољити студентску знатижељу. 

Заиста, није било тешко одабрати овог пута. Његово име је 

синоним за установу на чијем се челу налази, а многи кажу да је 

од ње направио бренд када су факултети у питању. Много се 

прича и о великом труду и раду који улаже, а последично и о 

резултатима. 

Ставови о његовој личности су подељени на две супротне и 

различите стране, средње мишљење не постоји. Верујемо да су 

многи препознали о коме се ради, али дужни смо да наведемо да 

је своје време и ставове са нама поделио проф. др Небојша Арсенијевић – декан 

Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу. Значајне, и у исто време 

интересантне и помало необичне одговоре обавезно прочитајте у даљем тексту.  

Направите паралелу студентског живота у Ваше време и данас. Где су предности и 

могућности, а где недостаци и ограничења?  

Нисам сигуран да моје сећање ишта данас важи, јер сам склон да се сећам само лепих 

ствари. Но нешто се ипак може упоредити: Данас се лакше долази до знања јер су 

извори многобројни и богати. То се не односи на стицање вештина до којих се стиже 

једнако мукотрпно као и пре деценија и стотина година јер се оне могу учити само од 

мајстора, а њих је увек мало. Нас је тада чекао посао. Данашње дипломце чека само 

празна прича која се своди на реченицу: "Лепо што сте учили, лепо што сте паметни и 

пуни знања и енергије, али нисте потребни ни овде ни сада!" Чека их сугериран осећај 

ниже вредности, наметнута депресија и живот у "држави" која не може или неће да 

обави најосновније задатке: да сачува територију и да обезбеди позитиван прираштај.  

Шта сматрате највећим постигнутим успехом за време свог мандата?  

То што је Медицински факултет постао уређен и функционалан систем потпуно 

посвећен томе да најбољи млади људи дају свој максимум. То што је Медицински 

факултет постао, на основу броја објављених радова у престижним часописима, четврта 

научноистраживачка установа у земљи. То што је пролазност на прве две године 

студија преко 95 одсто тј. што сви студенти пролазе у наредне године са 60 ЕСПБ.  

Чиме ћете унапредити квалитет студирања у овој академској години?  

Обезбедили смо студентима све услове за несметани рад. Сваки студент прве две 

године има свог ментора који води рачуна о свим аспектима његовог студирања. 

Обезбедили смо уз помоћ студентског центра, недавно, да студенти могу и да се хране 

на факултету. Скоро да више немамо самофинансирајуће студенте...  

 Који су будући циљеви којима ћете се бавити?  

Највжнији задатак је изградња нове зграде факултета.  

Шта је кључ успешног руковођења и организовања једне образовне установе као 

што је факултет?  

Чаробног кључа или штапића нема уколико то није рад и посвећеност раду свих 

запослених у систему у којем се поштује хијерархија заснована на раду и знању. 

 

 



Ваш став о утицају медија и културе на живот данашњих студената. 

Утицај медија је погубан јер сеје дефетизам и безнађе не само у студентску популацију 

него и читавом народу сугерира да се ништа не може урадити, да ми ништа не знамо и 

не умемо, и да треба само да чекамо да нам неко нешто да, да треба да постанемо народ 

просјака. Утицај културе је неорганизован, спорадичан и крајње индивидуализован. 

Чини ми се да се и ту шаље порука да је подражавање других једини начин опстанка.  

Оцените успешност Болоње од 1 до 10. 

Без одговора. Ако се мисли на реформу наставног процеса у целини - ја немам увид, а 

ако се односи на Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, оцена је 8.  

Многи факултетски образовани људи немају посао, а циљ Болоње је подићи број 

факултетски образованих са садашњих 6.1% на 40%. Прокоментаришите.  

Већ сам рекао шта о томе мислим, али да поновим: нове технологије могу обезбедити 

само млади људи јер су способни да уче. Остарела и уморна популација стручњака то 

сигурно не може. Млади људи треба да раде и уче, и то и овде и у иностранству. Само 

тако је могуће подићи Србију. 

Студенти се боје да ће се многи приватни факултети изједначити са државним у 

будућности. Да ли постоје такве тенденције? 

Мислим да је страх неоснован макар када је медицинско образовање у питању.  

Ваш став према студентском организовању (студентским организацијама).  

Када је политизовано и криминализовано боље да га нема. 

 Ваш животни мото је? 

Правда и истина немају алтернативу.  

Чега сте се морали одрицати да бисте данас били где јесте?  

Нерада. 

Данас је тешко донети одлуку о томе чиме ћемо се бавити у животу због околности 

у којима живимо. Како сте Ви донели ту одлуку? 

Случајно и из ината.  

Ваша порука студентима. 

Може и мора. Не дајте се. Свануће једног јутра дивна зора, а тада треба бити спреман. 

 

Милица Аврамовић 

 

*оригинал текст  
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