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Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука  

Веће семестара Интегрисаних 

академских студија медицине 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

Са тринаесте седнице Већа семестара Интегрисаних академских студија 

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

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

Росић - шеф катедре за Физиологију, 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 Марина Петровић - шеф катедре за Интерну медицину и тутор,                  

проф. др Јасмина Кнежевић - шеф катедре за Педијатрију, проф. др Драгче Радовановић 

за предмет Хирургија 1, сарадник у настави Катарина Јањићијевић за предмет Социјална 

медицина, 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, асс. Никола Јанковић за предмет Медицинска статистика и 

информатика, 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, проф. др Ирена Танасковић,           

доц. др Гордана Радосављевић, проф. др Александар Ђукић, доц. др Олгица 

Михаљевић, проф. др Александра Лучић Томић, aсс. Александар Арсенијевић,        

проф. др Јанко Ђурић и Милош Јеленић у својству записничара. Седници нису 

присуствовали: др Душица Лазић - предавач за предмет Енгески језик,                     

проф. др Снежана Живанчевић Симоновић - шеф катедре за Патолошку физиологију и 

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

проф. др Небојша Арсенијевић - 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. 

Чланови Већа семестра су се сагласили да се из предмета Хумана генетика 

промене термини вежби појединих група планираних за суботу 10. 12. 2016. године и 

да се те вежбе одрже у понедељак  12. 09. 2016. године. 

 

II 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. 

 

III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Доц. др Олгица Михаљевић је рекла да је настава из предмета Патолошка 

физиологија одржана у скаду 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 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 и њихови представници су рекли да се настава одржава 

планираним темпом у складу са силабусом. 

Речено је да је нађен изгубљен модулски тест о коме је било речи на предходној 

седници  Већа семестра из предмета Хирургија 1.   

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

у раду. 
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VI година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и Руководиоци предмета су рекли да је настава одржана у 

складу са силабусом осим из предмета Ресусцитација 2. Проф. др Александар 

Живановић и проф. др Дејан Вуловић нису одржали предавања у претходне две недеље 

из предмета Ресусцитација 2. Проф. др Јасна Јевђић је предложила да се надокнада 

пропуштене наставе из овог предмета одржи 12. и 13. децембра. Веће семестра се 

сагласило да проф. др Јасна Јевђић усагласи термине надокнаде пропуштене наставе са 

продеканом доц. др Иваном Јовановићем. Декан, проф. др Предраг Чановић је рекао да 

ће овакво понашање наставника бити санкционисано. Проф. др Јасна Јевђић је рекла да 

поједини наставници нису прозивали студенте из предмета Ресусцитација 2 како би 

евидентирали њихово присуство. 

 

Чланови Већа семестра су усвојили базе тест питања: проф. др Светлане 

Јовановић (база од 500 тест питања из предмета Офталмологија), проф. др Марине 

Митровић (база од 300 тест питања из уже научне области Биохемија), проф. др Иванке 

Зелен (база од 300 тест питања из уже научне области Биохемија), доц. др Маријане 

Станојевић Пирковић (база од 200 тест питања из уже научне области Биохемија),    

доц. др Иване Николић (база од 200 тест питања из уже научне области Биохемија),    

асс. др Марије Анђелковић (база од 111 тест питања из уже научне области Биохемија), 

асс. др Милана Зарића (база од 110 тест питања из уже научне области Биохемија),   

асс. др Петра Чановића (база од 100 тест питања из уже научне области Биохемија). 

 

  

 

Записничар                                                                            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                          

                                                                                                              СЕМЕСТРА 

 

 

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

 

 

 


