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Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука  

Веће семестара Интегрисаних 

академских студија медицине 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са прве седнице Већа семестара Интегрисаних академских студија медицине 

(ИАСМ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу, одржане дана 14. 09. 2016. године 

у 12 часова у згради Деканата Факултета медицинских наука у Крагујевцу.  

 Седници Већа су присуствовали: проф. др Предраг Чановић - декан,                

доц. др Иван Јовановић - ресорни продекан и тутор, проф. др Ивана Живановић 

Мачужић - шеф катедре за Анатомију и тутор, доц. др Данијела Тодоровић за предмет 

Хумана генетика, доц. др Душица Ђорђевић за предмет Физичко васпитање,           

проф. др Гвозден Росић - шеф катедре за Физиологију, проф. др Марина Митровић - 

шеф катедре за Биохемију и тутор, проф. др Милан Кнежевић - шеф катедре за 

Патолошку анатомију, проф. др Снежана Живанчевић Симоновић - шеф катедре за 

Патолошку физиологију и тутор, истраживач сарадник Владимир Вукомановић у име 

проф. др Љиљане Мијатовић - шефа катедре за Нуклеарну медицину и клиничку 

онкологију, доц. др Гордана Ристић - шеф катедре за Дерматовенерологију,            

проф. др Марина Петровић - шеф катедре за Интерну медицину и тутор,                  

проф. др Јасмина Кнежевић - шеф катедре за Педијатрију, проф. др Слободан 

Милисављевић - шеф катедре за хирургију, проф. др Небојша Здравковић - шеф катедре 

за Медицинску статистику и информатику, проф. др Снежана Игњатовић - за предмет 

Медицина рада, проф. др Сања Коцић - шеф катедре за Социјалну медицину,              

проф. др Слободан Јанковић за предмет Медицина заснована на доказима,              

проф. др Јасна Јевђић за предмет Ресусцитација 2, као и тутори студената:               

проф. др Дејан Петровић,  проф. др Иванка Зелен, доц. др Гордана Радосављевић,  

проф. др Александар Ђукић, асс. Олгица Михаљевић, aсс. Александар Арсенијевић,    

проф. др Александра Лучић Томић, проф. др Ирена Танасковић, проф. др Јанко Ђурић 

и Милош Јеленић у својству записничара. Седници нису присуствовали: Душица Лазић 

- предавач за предмет Енгески језик, проф. др Милан Мијаиловић - шеф катедре за 

Радиологију, проф. др Весна Пантовић за предмет Примарна здравствена заштита и за 

предмет Епидемиологија, проф. др Нела Ђоновић - шеф катедре за Хигијену и 

екологију, медицину рада и физичко васпитање и проф. др Небојша Арсенијевић - 

тутор. 

 

 Седницу је отворио проф. др Предраг Чановић и предложио је следећи дневни 

ред: 

 1. Питања у вези одвијања наставног процеса 

 

 Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 
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Тачка 1. 

 

 

 Председник Већа семестра је отворио расправу о првој тачки дневног реда. 

 Продекан доц. др Иван Јовановић је обавестио чланове Већа семестра да су 

презентације свих предавања истакнута на сајту Факултета, као и термини испитних 

рокова. Позвао је све Шефове катедри и руководиоце предмета да му све евентуалне 

предлоге за измену термина пошаљу на електронску адресу како би се размотриле на 

Већу семестра у прве две недеље од почетка наставе. Додао је да ће на наредној 

седници Већа семестра бити усвојени термини за одржавање тестова задржаног знања. 

 Декан проф. др Предраг Чановић је позвао све Шефове катедри и Руководиоце 

предмета да за наредну седницу припреме анализу пролазности студената за претходну 

школску годину. 

 

I година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су рекли да је настава у зимском 

семестру почела у складу са силабусом. 

 

II година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су рекли да је настава у зимском 

семестру почела у складу са силабусом. 

 

III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су рекли да је настава у зимском 

семестру почела у складу са силабусом. 

 

IV година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су рекли да је настава у зимском 

семестру почела у складу са силабусом. 

 

 

V година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су рекли да је настава у зимском 

семестру почела у складу са силабусом. 

 

 

VI година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су рекли да је настава у зимском 

семестру почела у складу са силабусом. 

Проф. др Снежана Игњатовић је обавестила чланове Већа семестра да ће вежбе 

из предмета Медицина рада предвиђене за петак бити одржане у четвртак. Продекан 

доц. др Иван Јовановић је рекао да за сваку измену термина у силабусу треба поднети 

молбу Већу семестра и да ће се на самој седници одлучивати о таквим молбама. 
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Чланови Већа семестра су усвојили базе питања: проф. др Драгана Чановића 

(база од 308 тест питања из предмета Хирургија 1), проф. др Дејана Вуловића (база од 

300 тест питања из предмета Хирургија 2),  проф. др Мирослава Стојадиновића (база од 

319 тест питања из предмета Хирургија 2), доц. др Александре Симовић (база од 201 

тест питања из предмета Педијатрија). 

 

 

 

 

Записничар                                                                            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                          

                                                                                                              СЕМЕСТРА 

 

 

Милош Јеленић, дипл. правник                                       Проф. др Предраг Чановић, декан    


