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ПЕ ТАК, 5. ДЕ ЦЕМ БАР

МИ НИ КВИЗ

Из го ди не у го ди ну све је ве ће ин-
те ре со ва ње ме ђу сту ден ти ма на шег 
фа кул те та за уче шће и про ве ру зна-
ња из оп ште кул ту ре у Mи ни кви зу. 
Ове го ди не, сна ге у зна њу има ло је 
при ли ку да од ме ри 14 еки па. По сле 
3 ели ми на ци о на кру га, у фи на лу су 
се су о чи ли еки па Вла ди мир То до си-
је вић, Вла ди мир Вој во дић, Не ма ња 
Јо ви чић и Све то зар Аџе мо вић и еки-
па Вла ди мир Пе ри шић, Са ша То ка-
лић, Урош Ми ли вој че вић и Мар ко 
Ра до ји чић ко ја је и по бе ди ла. По бед-
ни ци су осво ји ли нов ча ну на гра ду 
у из но су од 12000,00 ди на ра, док 
је дру го пла си ра на еки па осво ји ла 
уте шну на гра ду, ма ји це са зна ком 
фа кул те та.
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ПРО СЛА ВА ДА НА ФА КУЛ ТЕ ТА 2008. ГОД.

СУ БО ТА, 6. ДЕ ЦЕМ БАР

КОН ТИ НУ И РА НА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА
 

Цен тар за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 
еду ка ци ју Ме ди цин ског фа кул те та у 
Кра гу јев цу, ор га ни зо вао је се ми нар 

„Кон цепт иму ни за ци је-прак са и пер-
спек ти ве“. Се ми нар је био на ме њен 
свим не за по сле ним док то ри ма ме-
ди ци не, ко ји су ди пло ми ра ли на на-
шем фа кул те ту. Тро шко ве ор га ни за-
ци је и уче шћа на се ми на ру сно сио 
је Ме ди цин ски фа кул тет. Циљ се ми-

на ра био је упо зна ва ње по ла зни ка са 
основ ним пра ви ли ма и про це ду ра ма 
ства ра ња вак ци на, вр ста ма вак ци на, 
њи хо вим пред но сти ма и не до ста ци ма, 
ме ха ни зми ма же ље них и не же ље них 
ефе ка та вак ци на ци је, пра гом иму-
ни те та, де тер ми нан та ма од го во ра на 
вак ци на ци ју, ци ље ви ма вак ци на ци ја 
и оче ки ва ним ефек том вак ци на ци-
ја на епи де ми о ло ги ју бо ле сти. Се-

ми нар је по ха ђа ло око 70 док то ра 
ме ди ци не, а по за вр шет ку до би ли 
су сер ти фи кат, ко ји je, у скла ду са 
пра вил ни ком о бли жим усло ви ма за 
спро во ђе ње кон ти ну и ра не еду ка ци је 
за здрав стве не рад ни ке и здрав стве-
не са рад ни ке, екви ва лен тан вред но-
ва њу од 6 ЕСП бо до ва.



2 / ДЕЦЕМБАР / ПРОЗОР

АЛУМ НИ КЛУБ

У же љи да оства ри мо ја ке и не рас-
ки ди ве ве зе са сту ден ти ма ко ји су 
ди пло ми ра ли на на шем фа кул те ту, 
осно ван је АЛУМ НИ КЛУБ Ме ди цин-
ског фа кул те та у Кра гу јев цу. 

Циљ овог клу ба је да по мог не 
сво јим чла но ви ма у про фе си о нал-
ном уса вр ша ва њу. Пра ти мо свет-
ске трен до ве и не гу је мо са рад њу са 
пре сти жним фа кул те ти ма у све ту и 
са при зна тим струч ња ци ма из свих 
обла сти ме ди ци не. Ово пре сти жно 
удру же ње нео п ход но нам је због ши-
ре ња иде је о иде ал ном фа кул те ту, а 
чла но ви ма клу ба због ши ре ња иде је о 
иде ал ном ле ка ру и вр хун ском струч-
ња ку. 

Не за по сле ни док то ри ме ди ци не, 
уче сни ци се ми на ра Кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је, одр жа ног 6. 
де цем бра 2008. го ди не, по ста ли су 
пр ви чла но ви АЛУМ НИ КЛУ БА. 

Драги колега,

Са посебним задовољством Вас обавештавам да је са радом почео Алумни клуб (Удружење бивших студената) 
Медицинског факултета у Крагујевцу. 

Жеља нам је да на неки начин створимо престижно удружење са нераскидивим спонама, у којој сте Ви неопходни 
факулте ту ра ди ши ре ња иде је о иде ал ном фа кул те ту, а фа кул тет Ва ма ра ди ши ре ња иде је о иде ал ном ле ка ру и вр-
хун ском струч ња ку. Ства ра њем ова квог ко ку са у да на шње вре ме нео п ход но је да по ка же мо да је дин стве ни у иде ји 
и ци љу мо же мо све ура ди ти мно го бо ље, на за до вољ ство свих нас и на шег окру же ња.

Фа кул тет је, од да на ка да сте Ви би ли сту дент на ње му, до жи вео много тран сфор ма ци ја. Нај ве ћи ре зо ви и про-
ме не од ви ја ли су се у прет ход не три го ди не, што је ре зул ти ра ло јед ним пот пу но но вим, и по ми шље њу оних ко ји 
су нас по се ти ли из ино стран ства, свет ским ква ли те том, али и пот пу ном тран сфор ма ци јом ам би јен та у ко ме се 
сту ден ти шко лу ју. По след ња тран сфор ма ци ја окон ча на је ових да на. 

И са ми смо из не на ђе ни ве ли ким бро јем по зи тив них ко мен та ра на ших бив ших сту де на та, ко ји су јед но став но 
оста ли оп чи ње ни ве ли чи ном про ме не у сва ком сег мен ту. Тру ди мо се да иде мо у ко рак са вре ме ном, пра те ћи свет-
ске стан дар де, по тен ци ра ју ћи раз ме ну и уго вор ну са рад њу са пре сти жним фа кул те ти ма у све ту и им пле мен ти ра-
ју ћи њи хо ва нај бо ља ис ку ства ов де.

По тен ци ра мо са рад њу са пре сти жним име ни ма из свих обла сти ме ди ци не и мо же мо се по хва ли ти да су мно га 
ве ли ка свет ска име на и но бе лов ци укљу че ни у наш рад и да су др жа ли пре да ва ња у ам би јен ту у ком сте ви не ка да 
би ли сту ден ти.

Пр ви смо акре ди то ва ни Ме ди цин ски фа кул тет у Ср би ји што зна чи да смо ис пу ни ли ве о ма ри го ро зне кри те ри-
ју ме Европ ске уни је и пр ви смо фа кул тет у Ср би ји ко ји је акре ди то вао Док тор ске ака дем ске сту ди је. Мо же мо се 
по хва ли ти и ча со пи сом, ко ји има ме ђу на род ни ста тус. Ча со пис из ла зи не ен гле ском је зи ку. 

О све му што је на фа кул те ту ура ђе но у по след њих не ко ли ко го ди на мо же те се ин фор ми са ти у бро шу ри ко ју Вам 
ша ље мо.

На про прат ном CD –у мо же те по гле да ти кра так филм о Ва шем фа кул те ту да нас. На CD–у је та ко ђе и ба за са тест 
пи та њи ма за при јем ни ис пит из по след њих се дам го ди на на Ва шем фа кул те ту и софт вер за са мо те сти ра ње, па се на да-
мо да ће на овај на чин не ки мла ди бу ду ћи ко ле га, за ко га про це ни те да има пре ди спо зи ци ја за Ме ди ци ну и Фар ма ци ју, 
до ћи у при ли ку да га по гле да и уз Ва шу по моћ се при пре ми за при јем ни ис пит за 2009. школ ску го ди ну.

СВИМ ЧЛА НО ВИ МА ФА КУЛ ТЕТ ЈЕ ОТВО РИО ЕЛЕК ТРОН СКУ АДРЕ СУ (е–ма ил) НА ФА КУЛ ТЕТ СКОМ СЕР ВЕ РУ. 
АДРЕ СА ЈЕ КРЕ И РА НА НА СЛЕ ДЕ ЋИ НА ЧИН – ВА ШЕ ИМЕ ТАЧ КА ПРЕ ЗИ МЕ (pe tar.pe tro vic), А У НА СТАВ КУ 

СЛЕ ДИ НАШ ДО МЕН @medf.kg.ac.rs , ОД НО СНО АДРЕ СА БИ ИЗ ГЛЕ ДА ЛА ОВА КО: pe tar.pe tro vic @medf.kg.ac.rs
ВА ШУ ПО ШТУ МО ЋИ ЋЕТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА ТИ ИЗ БИ ЛО КОГ ДЕ ЛА СР БИ ЈЕ, ПРЕ КО БИ ЛО КОГ ПРО ВАЈ ДЕ РА, ПО-

СЕ ТОМ WEB–а ФА КУЛ ТЕ ТА. ФА КУЛ ТЕТ ЋЕ СЕ ТРУ ДИ ТИ ДА, ЗА ОНЕ КО ЈИ СУ У МА ЊИМ МЕ СТИ МА, ОМО ГУ-
ЋИ ПРИ СТУП ПРЕ КО БРО ЈА 042.

НА ЧИН ПРИ СТУ ПА www.medf.kg.ac.rs И КЛИ КОМ НА СЛИ ЧИ ЦУ web mail НА ЛЕ ВОМ ДЕ ЛУ НА СЛОВ НЕ 
СТРА НЕ, ОД НО СНО НА СЛЕ ДЕ ЋОЈ АДРЕ СИ http://www.medf.kg.ac.rs/mail/src/lo gin.php ко ри снич ко име је да кле 
pe tar.pe tro vic а ва ша ши фра у овом слу ча ју би би ла ваш кућ ни број те ле фо на (при мер – Пе тар Пе тро вић има број 
код ку ће 034444231) : Ши фру мо же те ка сни је са ми из ме ни ти, по при ло же ном упут ству у са мом mail си сте му. 

НА ОВАЈ НА ЧИН ОСТА ЋЕ МО У БЛИ ЖЕМ И БО ЉЕМ КОН ТАК ТУ.
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ЦР НА КУ ТИ ЈА 11
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Љи љо, вра ти па ре сту ден ти ма 2ге 
го ди не ко ји су пла ти ли 30.000, а 
скуп шти на је до не ла од лу ку још у 
ок то бру!

�����

Про фе сор ка Мир ја на Ву ки ће вић је 
вр ло „нео бра зо ван“ про фе сор јер ем 
што не зна да пре да је („ви сте све 
то ра ди ли у сред њој шко ли и ви све 
то зна те“). Сма тра мо да све што 
је по пла ну и про гра му да то она 
тре ба да нам ис пре да је, ако не она, 
он да аси стент ки ње! А не да нам 
про фе сор ка да за дат ке ко је ни је дан 
је ди ни пут ни је, ни ти по ка за ла ни-
ти ура ди ла!- већ се ва ди чи ње ни цом 
да МИ ТО ЗНА МО!

Без об зи ра да ли зна мо или не, 
ако је то по пла ну и про гра му, она 
је у оба ве зи да то по ка же.

Од 10 пи та ња на 1. ко ло кви ју му, 
4 су би ла-ЗА ДА ЦИ!

На гла ша ва мо да ни ка да то ни је 
по ка за ла, што јој је би ла ду жност.

Пред мет: Прак тич на фар ма це-
ут ска хе ми ја

Фар ма це у ти 2008.
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Го спо ди не Де ка не
Из Патo фи зи о ло ги је не ке обла сти 
ко је су ис так ну те на огла сној та бли 
се не да ју на те сту (ге нет ски фак-
то ри) а не ке ко је су би ле на прет-
ход ном те сту се по на вља ју (за па-
ље ња, гро зни ца) и ако су те обла сти 
исте по ло же не у прет ход ном те сту 
и не на ла зе се на огла сној та бли за 
тест ко ји је био 25.11.2008.

За мо ли ли бих Вас да по гле да те 
тест од 25.11.2008 и да са ми за-
кљу чи те ЈА СНОСТ ПИ ТА ЊА- што 
на ма сту ден ти ма су пи та ња не ја-
сна, не пре ци зна при че му се мо же 
да ти ви ше од го во ра ко ји су тач ни 
кон сул ту ју ћи уџ бе ник, а они са ка-
те дре при зна ју тач ност са мо оно 
што су они за ми сли ли тра же ћи 
од ре ђе ни број ре чи у од го во ру.

Ге не ра ци ја сту де на та тре ће го ди-
не мо ли Вас да нам иза ђе те у су срет 
да се за тест од 25.11.2008 из па то-
фи зи о ло ги је пру жи шан са за по прав-
ни тест због ло ших ре зул та та, због 
ве ли ког бро ја отво ре них пи та ња и да 
се вре ме те ста про ду жи ге не рал но.

За хвал на Вам ге не ра ци ја: гру па сту-
де на та тре ће го ди не
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Дра ги мо ји,
Ево ја ћу Вас оба су ти ре чи ма хва ле и 
на дам се да ће вам при ја ти...

Де кан је љу ба зан, али нео ба ве штен 
или не за ин те ре со ван за про бле ме сту-
де на та. Че сто го во ри да ми не тре ба-
мо ме ња ти за кон, већ се при ла го ђа ва-
ти ње му.

Про де кан је ми ро љу би во ство ре ње 
ко је гле да свој џеп и гре је про де кан ску 
сто ли цу.

Ле по ти це у слу жби има ју ве штач-
ки осмех на ли цу ко ји го во ри све.

И за крај ве ли ки по љу бац за вој-
ни ке. Мно го су слат ки! Сви сем оног 
пла вог, ви со ког, на дрн да ног.

П. С. Жељ ко је нај бо љи!
Пре по зна ће те ме!
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Про фе со ре,
Знам да су вам се и пре жа ли ли на хи-
рур ги ју јер нам и про фе со ри то стал но 
пре ба цу ју и из гле да да и то не вре ди. 
По гле дај те ко ли ка вам је про ла зност 
на хи рур ги ји. Ако је нор мал но да је 
ма ње од 10% он да тре ба да уки не те 
овај фа кул тет ако смо то ли ко глу пи. 
Па од 20 љу ди 2. је по ло жи ло.
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По што ва ни де ка ну,
Ула же мо при мед бу по во дом не мо гућ-
но сти сту де на та ге не ра ци је ко ја је 
упи са на 2006. год. да ис пи те при ја-
ве у де цем бар ском ис пит ном ро ку, а 
на огла сној та бли и сај ту ме ди цин-

ског фа кул те та сто ји да тај ис-
пит ни рок по сто ји за 2006. ге не-
ра ци ју. Уз то су го спо ђе у слу жби 
увек нео ба ве ште не

Ко ме да се обра ти мо???
Уна пред за хвал ни сту ден ти 

2006.!
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Ин ста ли рај те youtu be dow nlo a de-
re на ком пју те ре у ин тер нет са ли. 
Мо лим вас!!
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СВА КИ ЧЛАН ДО БИ ЈА КО ДИ РА НУ ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ О НУ ЧЛАН СКУ КАР ТУ, КО РИ СНИЧ КО ИМЕ И ШИ ФРУ 
ЗА ПРИ СТУП АЛУМ НИ СТРА НИ НА WEB-у ФА КУЛ ТЕ ТА.

ФА КУЛ ТЕТ ЋЕ ОМО ГУ ЋИ ТИ ЧЛА НО ВИ МА КЛУ БА:  

ДА БУ ДУ БЛА ГО ВРЕ МЕ НО ИН ФОР МИ СА НИ О СВИМ ДЕ ША ВА ЊИ МА НА ФА КУЛ ТЕ ТУ ПУ ТЕМ БИЛ ТЕ НА • 
КО ЈИ ЂЕ ИМ БИ ТИ ПРО СЛЕ ЂИ ВАН;
ДА БУ ДУ БЛА ГО ВРЕ МЕ НО ИН ФОР МИ СА НИ О СВИМ КОН КУР СИ МА КО ЈЕ ФА КУЛ ТЕТ НА МЕ РА ВА ДА • 
ОБ ЈА ВИ У ВЕ ЗИ СВИХ ОБ ЛИ КА ПОСТ ДИ ПЛОМ СКОГ УСА ВР ША ВА ЊА;
ДА БУ ДУ БЛА ГО ВРЕ МЕ НО ИН ФОР МИ СА НИ О ПЕ РИ О ДИЧ НИМ И МЕ СЕЧ НИМ ПРО ГРА МИ МА, ТЕ МА МА • 
И ТЕР МИ НИ МА СЕ МИ НА РА КОН ТИ НУ И РА НЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ, КО ЈЕ ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ ЦЕН ТАР 
ЗА КОН ТИ НУ И РА НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ ЕДУ КА ЦИ ЈУ НА ШЕГ ФА КУЛ ТЕ ТА И БРО ЈЕМ БО ДО ВА КО ЈЕ ТИ СЕ-
МИ НА РИ ДО НО СЕ;
ДА ДО ЂУ ДО РА ДО ВА И ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ КО ЈА ИХ ЗА НИ МА;• 
ДА МЕ ДИ ЦИН СКУ ЛИ ТЕ РА ТУ РУ НА СРП СКОМ И СТРА НИМ ЈЕ ЗИ ЦИ МА, НА БА ВЉА ЈУ СА СПЕ ЦИ ЈАЛ-• 
НИМ ПО ПУ СТОМ;
ДА КЊИ ГЕ КО ЈЕ ЈЕ ИЗ ДАО ФА КУЛ ТЕТ КУ ПЕ ПО СПЕ ЦИ ЈАЛ НОЈ ЦЕ НИ;• 
ДА ОСТВА РЕ БЕ НЕ ФИ ЦИ РА НУ ПРЕ ТЛА ТУ НА НАШ ЧА СО ПИС, КО ЈИ ЈЕ ЈЕ ДАН ОД РЕТ КИХ НА УЧ НИХ • 
ЧА СО ПИ СА У СР БИ ЈИ СА МЕ ЋУ НА РОД НИМ СТА ТУ СОМ; 
ДА РА ЧУ НА РЕ КУ ПУ ЈУ ИС ПОД ТР ЖИ ШНИХ ЦЕ НА (ВЕЋ ОД 10000 ДИ НА РА), НА ОТ ПЛА ТУ И ДО 36 РА ТА • 
ПО СРЕД СТВОМ ФИР МЕ КО ЈА ЈЕ ПРИ ХВА ТИ ЛА ТУ ВР СТУ СПОН ЗОР СТВА КЛУ БА;
ДА МО ГУ ДА ПО СПЕ ЦИ ЈАЛ НИМ ЦЕ НА МА КО РИ СТЕ УГО СТИ ТЕЉ СКЕ УСЛУ ГЕ У НЕ КО ЛИ КО ГРА ДО ВА, • 
У ЕКС КЛУ ЗИВ НИМ РЕ СТО РА НИ МА И ХО ТЕ ЛИ МА, О КО ЈИ МА ЋЕ СЛЕ ДИ ТИ ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ;
ДА МО ГУ ДА ДО БИ ЈУ ТУ РИ СТИЧ КЕ АРАН ЖМА НЕ КАО И УСЛУ ГЕ ПРЕ ВО ЗА КОД ОД ЛА ЗА КА НА КОН-• 
ГРЕ СЕ ПО ПО ВОЉ НИ ЈИМ ЦЕ НА МА;
ДА КУ ПЕ ВР ХУН СКЕ ИН СТРУ МЕН ТЕ, НЕО П ХОД НЕ ЛЕ КА РУ ( СТЕ ТО СКО ПЕ, МЕ РА ЧЕ КРВ НОГ ПРИ ТИ-• 
СКА И ИН ХА ЛА ТО РЕ....) ПО ПО ВОЉ НИ ЈИМ ЦЕ НА МА;
ДА ОСТВА РЕ БЕ НЕ ФИ ЦИ РА НЕ ЦЕ НЕ УСЛУ ГА ПРЕ ЛО МА ТЕК СТА И ПУ БЛИ КО ВА ЊА;• 
ДА МО ГУ ДА ДО ЂУ ДО ВР ХУН СКЕ КО ЖНЕ ГА ЛАН ТЕ РИ ЈЕ И НА КИ ТА, СА ОБЕ ЛЕЖ ЈЕМ ФА КУЛ ТЕ ТА, ПО • 
БЕ НЕ ФИ ЦИ РА НИМ ЦЕ НА МА, ШТО У НЕ КИМ СЕГ МЕН ТИ МА МО ЖЕ ДА СЕ ТРЕ ТИ РА КАО СТА ТУ СНИ 
СИМ БОЛ;
ДА ДО БИ ЈУ ТЕХ НИЧ КУ ПО ДР ШКУ КОД ОР ГА НИ ЗО ВА ЊА КОН ГРЕ СА И НА УЧ НИХ СКУ ПО ВА.• 

ФА КУЛ ТЕТ ЋЕ ТРУ ДИ ТИ ДА ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ У ГО ДИ НА МА КО ЈЕ ДО ЛА ЗЕ, РЕ ГИ О НАЛ НЕ КЛУ БО ВЕ ЧЛА НО ВА 
КАО И ПЕ РИ О ДИЧ НЕ СКУ ПО ВЕ ЧЛА НО ВА КЛУ БА.

ФА КУЛ ТЕТ ЋЕ НА ОСНО ВУ ПРЕД ЛО ГА И ГЛА СО ВА ЧЛА НО ВА КЛУ БА ДО ДЕ ЉИ ВА ТИ ГО ДИ ШЊА ПРИ ЗНА-
ЊА СВО ЈИМ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИМ ЧЛА НО ВИ МА ЗА ТУ КА ЛЕН ДАР СКУ ГО ДИ НУ И ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ ДЕ-
ЛАТ НОСТ И ЗА ПУ БЛИ ЦИ СТИЧ КУ ДЕ ЛАТ НОСТ.

ОБА ВЕ ЗЕ ЧЛА НО ВА

ДА СВУ ДА И НА СВА КОМ МЕ СТУ ИС ТИ ЧУ УЛО ГУ МЕ ДИ ЦИН СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА КАО ОБРА ЗОВ НЕ ИН-• 
СТИ ТУ ЦИ ЈЕ, КО ЈА ШКО ЛУ ЈЕ ВР ХУН СКЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ СТРУЧ ЊА КЕ. ПО ДИ ЗА ЊЕМ РЕЈ ТИН ГА ФА-
КУЛ ТЕ ТА И ВАШ РЕЈ ТИНГ РА СТЕ – ИМАЈ ТЕ ТО УВЕК НА УМУ;
ДА У СВОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ УОЧА ВА ЈУ КВА ЛИ ТЕТ НЕ МЛА ДЕ ЉУ ДЕ, СА ПРЕ ДИ СПО ЗИ ЦИ ЈА МА ЗА БА ВЉЕ-• 
ЊЕ МЕ ДИ ЦИ НОМ, А ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НЕ ЗА МЕ ДИ ЦИ НУ ЛО БИ РА ЈУ И УСМЕ РА ВА ЈУ ИХ ПРЕ МА СВОМ 
ФА КУЛ ТЕ ТУ.
ОВА КВОМ КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈОМ ТА ЛЕ НА ТА ДИ РЕКТ НО УТИ ЧЕ ТЕ НА ТО ДА ФА КУЛ ТЕТ ПО СТА НЕ ЈОШ • 
БО ЉИ И ОЧУ ВА, У МНО ГО ЧЕ МУ, СТВО РЕ НУ ВО ДЕ ЋУ ПО ЗИ ЦИ ЈУ. ТИ МЕ ПО ВРАТ НО УТИ ЧЕ ТЕ И НА 
ПО ВЕ ЋА ЊЕ СОП СТВЕ НОГ РЕЈ ТИН ГА.
ДА ПРУ ЖА ТЕ КОН СТРУК ТИВ НЕ СУ ГЕ СТИ ЈЕ, КО ЈИ МА БИ СЕ ПО ДИ ГАО КВА ЛИ ТЕТ РА ДА ФА КУЛ ТЕ ТА.• 
ДА АНИ МИ РА ЈУ СПОН ЗО РЕ, КО ЈИ БИ УЧЕ СТВО ВА ЛИ У СУ ФИ НАН СИ РА ЊУ НА УЧ НИХ ПРО ЈЕ КА ТА • 
МЛА ДИХ ТА ЛЕН ТО ВА НИХ КО ЛЕ ГА. 
ФА КУЛ ТЕТ НА СТО ЈИ ДА ФИ НАН СИ РА ВЕ ЛИ КИ БРОЈ ПИ ЛОТ – ПРО ЈЕ КА ТА, АЛИ У ОВОЈ СИ ТУ А ЦИ ЈИ • 
КА ДА ЈЕ ПРО ЈЕ КА ТА МНО ГО, А НОВ ЦА УВЕК НЕ ДО ВОЉ НО, СВА КА ПО МОЋ ЈЕ ДО БРО ДО ШЛА.

КА ТЕ ГО РИ ЈЕ ЧЛА НО ВА: ЧЛАН, СРЕ БР НИ ЧЛАН, ЗЛАТ НИ ЧЛАН, ПЛА ТИ НА СТИ ЧЛАН, ДИ ЈА МАНТ СКИ – 
ПО ЧА СНИ ЧЛАН. 

БОРД КЛУ БА ЋЕ БИ ТИ БИ РАН ВА ШИМ ГЛА СО ВИ МА ОД ПРЕД ЛО ЖЕ НИХ КАН ДИ ДА ТА,ЗА ТО ЈЕ НЕО П ХОД-
НО ДА КО РИ СТИ ТЕ MAIL АДРЕ СЕ КО ЈЕ ЋЕ ФА КУЛ ТЕТ НА СВОМ СЕР ВЕ РУ ОТВО РИ ТИ ЗА ВАС.

СВИ ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ ЧЛА НО ВИ НА e–mail АЛУМ НИ КЛУ БА alum ni @medf.kg.ac.rs  МО ГУ ПО СЛА ТИ СВО-
ЈЕ БИ О ГРА ФИ ЈЕ СА ФО ТО ГРА ФИ ЈOM И БЕЗ ЊЕ. 

СВА КОМ ЧЛА НУ ЋЕ БИ ТИ ОТВО РЕ НА ЛИЧ НА СТРА НИ ЦА. ЧЛА НО ВИ МА ЋЕ У ДО ГЛЕД НО ВРЕ МЕ БИ ТИ 
ОМО ГУ ЋЕ НО ДА СА МИ АЖУ РИ РА ЈУ СА ДР ЖАЈ ЛИЧ НИХ СТРА НИ ЦА КАО И ДА ПО СТА ВЉА ЈУ ПО РО ДИЧ НЕ 
ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ C ОБ ЗИ РОМ ДА СЕ МНО ГИ ИЗ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ НИ СУ СУ СРЕ ЛИ ОД ДА НА ДИ ПЛО МИ РА ЊА. 

ДЕКАН
Проф др Не бој ша Ар се ни је вић

Ср да чан по здрав,
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СПОРТ СКА ДЕ ША ВА ЊА

У ха ли ‘’ Је зе ро’’ од и гра на је утак ми-
ца из ме ђу жен ских ру ко мет них еки па 
Ме ди цин ског и Ма шин ског фа кул те та 
са по чет ком у 9.00 ча со ва. У 10.00 са-
ти игра ле су му шке ру ко мет не еки пе 
Ме ди цин ског и Ма шин ског фа кул те-
та, на кон че га је одр жа на три ја го на ла 
у ма лом фуд ба лу, где је у кон ку рен ци-
ји три еки пе по бе ду од нео са став ко-
ји су чи ни ли: Дра ган Ђу рић, Да ни јел 
Цве та но вић, Ђор ђе Кр стић, Сло бо дан 
То ла ко вић и Вла де та Лу кић. На кра ју 
ове спорт ске ма ни фе ста ци је до би јен 
је и по бед ник тур ни ра у ба ске ту, где 
је у ја кој кон ку рен ци ји и на кон не из-
ве сног фи на ла, пр во ме сто при па ло 
еки пи ко ју су чи ни ли: Вук Три фу но-
вић, Ве дран Јан чић, Сте ван Ву чи ће-
вић и Ми лан Гр чак. Утак ми це му-
шких и жен ских од бој ка шких еки па 
Ме ди цин ског фа кул те та и ФИ ЛУМ-а 
од и гра не су у О.Ш.“21.ок то бар“ 2. и 
3. де цем бра 2008. го ди не. Све по бед-
ни ке фа кул тет је на гра дио сим бо лич-
ном нов ча ном су мом.

АН КЕ ТА ЗА НАЈ БО ЉЕГ ПРЕ ДА ВА ЧА И АСИ СТЕН ТА

Ово го ди шња ан ке та за нај бо љег пре да ва ча и аси стен та спро ве де на је на слу-
чај ном узор ку од три де сет про це на та укуп ног бро ја сту де на та сва ке го ди не 
са сва три сту диј ска про гра ма. Ре зул та ти ан ке те:  

ИН ТЕ ГРИ СА НЕ АКА ДЕМ СКЕ СТУ ДИ ЈЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ:

ПР ВА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: доц. др Пре драг Са зда но вић 46,03 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Да ни је ла То до ро вић 32,30 % гла со ва
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ПО НЕ ДЕ ЉАК, 8. ДЕ ЦЕМ БАР

ПУБЛИКОВАЛИ СМО

Ово го ди шња ре ви ја ра до ва „Пу бли-
ко ва ли смо“ одр жа на је 8. де цем бра 
2008. го ди не у ам фи те а тру „Проф. др 
Ми ло сав Ко стић“ Ме ди цин ског фа-
кул те та, са по чет ком у 18.00 ча со ва. 
Об ја вље но је 45 ра до ва ко ји се на ла-
зе на SCI ли сти, што је знат но ви ше у 
од но су на про шлу го ди ну. Из да вач ка 
де лат ност Ме ди цин ског фа кул те та, у 
овој го ди ни, из да ла је пет књи га, два 
бро ја и је дан sup ple ment ча со пи са 
Ser bian Jo ur nal of Ex pe ri men tal and 
Cli ni cal Re se arch.

УТО РАК, 9. ДЕ ЦЕМ БАР

СЛА ВА ФА КУЛ ТЕ ТА

У хо лу де ка на та, у 12.00 ча со ва обе ле-
же на је сла ва фа кул те та, Све ти Алим-
пи је Столп ник. Вла ди ка Јо ван ре зао 
је слав ски ко лач уз при су ство ви со-
ког све штен ства Епар хи је шу ма диј-
ске. До ма ћин сла ве, проф. др Ми ло-
рад Јев тић, у име фа кул те та и сво је 
име, по здра вио је при сут не и пре дао 
сла ву проф. др Пре дра гу Ча но ви ћу, 
ко ји ће би ти до ма ћин сле де ће го ди не. 

Пред став ник фон да ци је „Проф. др 
Или је Ро сић“, Ми лен ко Ро сић, уру-
чио је пр ву сти пен ди ју нај бо љем сту-
ден ту Ме ди цин ског фа кул те та, Мар-
ку Пе тро ви ћу.

СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА

У ам фи те а тру „Проф. др Ми ло сав Ко-
стић“ Ме ди цин ског фа кул те та, у 19.00 
ча со ва, одр жа на је Све ча на ака де ми ја 
у ре жи ји проф. Ви да на Па пи ћа. На-
кон по де се ћа ња на до га ђа је ко ји су се 
де си ли 9. де цем бра, при сут ни ма се 
обра тио проф. др Пре драг Ча но вић, 
ко ји је пред ста вио до стиг ну ћа фа кул-
те та и ци ље ве за на ред ни пе ри од. 

Све ча на ака де ми ја за вр ше на је у 
Ле де ном хо лу, где је стал ну по став ку 
из ло жбе го спо ди на Па пи ћа отво ри-
ла проф. др Сла ви ца Ђу кић-Де ја но-
вић.
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ДРУ ГА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: проф. др Не бој ша Ар се ни је вић  48,68 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Ђор ђи је Де ли ба шић 35,52 % гла со ва

ТРЕ ЋА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: проф. др Сло бо дан Јан ко вић  51,52 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: доц. др Ми хај ло Ја ко вље вић 19,07 % гла со ва

ЧЕ ТВР ТА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: проф. др Сла ви ца Ђу кић - Де ја но вић  16,28 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Де јан Пе тро вић 27,50 % гла со ва

ПЕ ТА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: проф. др Би ља на Ву ле тић  16,33 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Ма ри ја Шо рак 28,89 % гла со ва

ШЕ СТА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: доц. др Јан ко Ђу рић 35,21 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Ми лош То до ро вић 28,57 % гла со ва

На гра де су до би ли:
На пред кли нич ким пред ме ти ма: Проф. др Сло бо дан Јан ко вић и асист. др 
Ђор ђи је Де ли ба шић
На кли нич ким пред ме ти ма: доц. др Јан ко Ђу рић и асист. др Ма ри ја Шо рак

ИН ТЕ ГРИ СА НЕ АКА ДЕМ СКЕ СТУ ДИ ЈЕ ФАР МА ЦИ ЈЕ:

ПР ВА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: доц. др Вла ди мир Ја ко вље вић 47,06 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Гор да на Ва сић 41,00 % гла со ва

ДРУ ГА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: проф. др Сло бо дан Јан ко вић  47,32 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Мар ко Фо лић 32,52 % гла со ва

ТРЕ ЋА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: проф. др Сло бо дан Јан ко вић  50,00 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: доц. др Мар ко Фо лић 41,66 % гла со ва

На гра де су до би ли:
Проф. др Сло бо дан Јан ко вић и асист. др Мар ко Фо лић

ОСНОВ НЕ СТРУ КОВ НЕ СТУ ДИ ЈЕ:

ПР ВА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: доц. др Де јан Ба скић 52,33% гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Ђор ђи је Де ли ба шић 47,24 % гла со ва

ДРУ ГА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: проф. др Сло бо дан Јан ко вић  89,47 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: асист. др Мар ко Фо лић 89,47 % гла со ва

ТРЕ ЋА ГО ДИ НА: 
Нај бо љи пре да вач: проф. др Сло бо дан Јан ко вић  79,45 % гла со ва
Нај бо љи аси стент: доц. др Мар ко Фо лић 89,47 % гла со ва

На гра де су до би ли:
Проф. др Сло бо дан Јан ко вић и асист. др Мар ко Фо лић
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СВЕ ЧА НА ДО ДЕ ЛА ДИ ПЛО МА

У не де љу, 7. де цем бра 2008. го ди не, 
у ам фи те а тру „Проф. др Ми ло сав 
Ко стић“ Ме ди цин ског фа кул те та, са 
по чет ком у 12.00 ча со ва, уру че не  су 
ди пло ме док то ри ма ме ди ци не, спе-
ци ја ли сти ма и ма ги стри ма. 

Увод ну реч имао је де кан, проф. др 
Не бој ша Ар се ни је вић, ко ји је при сут-
ни ма че сти тао на по стиг ну том успе ху 
и по же лео им сре ћу у бу ду ћем про-
фе си о нал ном ра ду.

У име Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, 
рек тор, проф. др Ми лош Ђу ран, уру-
чио је нов ча ну на гра ду нај бо љем сту-
ден ту Ме ди цин ског фа кул те та, Мар-
ку Пе тро ви ћу.
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До де ље не су на гра де нај бо љим 
пре да ва чи ма и аси стен ти ма, а нај бо-
љим ди плом ци ма и сту ден ти ма сва 
три сту диј ска про гра ма на гра ду је 
уру чи ла Сла ви ца Ђу кић-Де ја но вић, 
про фе сор на шег фа кул те та и пред-
сед ни ца На род не скуп шти не Ре пу-
бли ке Ср би је.

На осно ву уго во ра Ме ди цин ског 
фа кул те та и КЦ Кра гу је вац и ове го-
ди не два нај бо ља ди плом ца, Ива на 
Па вло вић и Ма ја Пан то вић, до би ће 
по сао у Кли нич ком цен тру у Кра гу-
јев цу. 

На кра ју све ча но сти, сви док то ри 
ме ди ци не по ло жи ли су Хи по кра то-
ву за кле тву.


