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Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука  

Веће семестара Интегрисаних 

академских студија медицине 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

Са дванаесте седнице Већа семестара Интегрисаних академских студија 

медицине (ИАСМ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу, одржане дана             

30. 11. 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, проф. др Оливера Милошевић Ђорђевић 

за предмет Хумана генетика, др Душица Лазић - предавач за предмет Енгески језик, 

проф. др Марина Митровић - шеф катедре за Биохемију и тутор, проф. др Гвозден 

Росић - шеф катедре за Физиологију, проф. др Снежана Живанчевић Симоновић - шеф 

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

Патолошку анатомију, проф. др Милан Мијаиловић - шеф катедре за Радиологију, 

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

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

проф. др Јасмина Кнежевић - шеф катедре за Педијатрију, проф. др Сања Коцић - шеф 

катедре за Социјалну медицину, сарадник у настави Далибор Стајић за предмет Хигијена 

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

предмет Епидемиологија, медицину рада и физичко васпитање, проф. др Снежана 

Игњатовић - за предмет Медицина рада, проф. др Небојша Здравковић - шеф катедре за 

Медицинску статистику и информатику, проф. др Јасна Јевђић за предмет 

Ресусцитација 2, као и тутори студената: проф. др Небојша Арсенијевић,                 

проф. др Дејан Петровић, проф. др Ирена Танасковић, доц. др Гордана Радосављевић, 

проф. др Александар Ђукић, доц. др Олгица Михаљевић, проф. др Александра Лучић 

Томић, aсс. Александар Арсенијевић и Милош Јеленић у својству записничара. 

Седници нису присуствовали: доц. др Душица Ђорђевић за предмет Физичко 

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

проф. др Слободан Милисављевић - шеф катедре за хирургију, проф. др Слободан 

Јанковић за предмет Медицина заснована на доказима, проф. др Иванка Зелен - тутор и 

проф. др Јанко Ђурић - тутор. 

 

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

ред: 

 1. Усвајање записника са претходне седнице 

 2. 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. 

 Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 

 

 

Тачка 2. 

 

 Председник Већа семестра, проф. др Предраг Чановић, је отворио расправу о 

другој тачки дневног реда. 

 

 

I година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су рекли да се настава одржава 

планираним темпом у складу са силабусом. 

Приликом анализе рада по туторским групама речено је да студенти постижу 

резултате сходно уложеном труду. 

Потребно је да доц. др Душица Ђорђевић достави списак студената који ће због 

такмичења изостати са наставе у суботу 10. 12. 2016. године. 

 

 

II година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри су рекли да се настава одржава планираним темпом у складу са 

силабусом. 

Приликом анализе рада по туторским групама речено је да нема већих проблема 

у раду. 

 

III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри су рекли да се настава одржава у складу са силабусом. 

Приликом анализе рада по туторским групама речено је да нема већих проблема 

у раду и да студенти постижу резултате сходно уложеном труду.  

 

 

IV година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су рекли да се настава одржава у 

складу са силабусом.  

Приликом анализе рада по туторским групама речено је да нема већих проблема 

у раду. 

 

V година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри су рекли да се настава одржава планираним темпом у складу са 

силабусом.  

Приликом анализе рада по туторским групама проф. др Снежана Живанчевић 

Симоновић је рекла да је изгубљен модулски тест једног студента из њене туторске 

групе из предмета Хирургија 1.   
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VI година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и Руководиоци предмета су рекли да се настава одржава у 

складу са силабусом.  

Чланови већа семестра су донели одлуку да се свим студентима призна као 

тачно питање на модулском тесту из предмета Ресусцитација 2 које је непрецизно и 

двосмислено формулисано. 

Декан проф. др Предраг Чановић је рекао да проф. др Јасна Јевђић прегледа и 

коригује сва питања за модулски тест предмета Ресусцитација 2. 

 

Чланови Већа семестра су донели закључак да се Комисији за издавачку 

делатност упуте на разматрање све банке питања усвојене на седницама Већа семестра 

пре 01. 10. 2016. године. 

 

 

  

 

Записничар                                                                            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                          

                                                                                                              СЕМЕСТРА 

 

 

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

 

 

 


