
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ СЕМЕСТРА (БЛОКА) 

Датум: 03.10.2012. 

 

 

         Записник 

 

         Са друге седнице већа семестра (ИАСМ) Факултета Медицинских наука у 

Крагујевцу одржане 03.10.2012. године у 12 часова у канцеларији Декана. 

  

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

Марина Петровић- ресорни продекан,  проф. др Небојша Арсенијевић, проф. др 

Слободан Јанковић, проф. др Љиљана Мијатовић, проф. др Снежана Живанчевић-

Симоновић, проф. др Александар Ђукић, проф. др Ирена Танасковић, доц. др Иванка 

Зелен, доц.др Ивана Живановић-Мачужић, доц. др Немања Здравковић, доц.др 

Владислав Воларевић, доц. др Марина Митровић, доц.др Гордана Радосављевић, доц. др 

Иван Јовановић, проф. др Јанко Ђурић, асс. др Олгица Врндић, проф. Душица Лазић, 

проф.др Оливера Милошевић-Ђорђевић, проф. др Гвозден Росић,  доц. др Слободанка 

Митровић. Седници није присуствовала Душица Ђорђевић, представник катедре за 

Физичко васпитање. 

 Седницу је отворио проф. др Предраг Чановић и предложио дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Питања везана за наставу 

3. Питања и предлози 

 

Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 

 

Тачка 1. 

 

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

 

Записник са претходне седнице једногласно је усвојен. 

 

Тачка 2. 

 

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

 

Руководиоци предмета са прве три године ИАСМ изнели су своје мишљење о 

досадашњем раду, о сарадњи са студентима и организацији наставе. Константовано је да 

у претходне три недеље није било проблема у реализацији наставног плана и програма. 

 

Уследила је анализа рада туторских група. Тутори су потврдили да студенти редовно 

извршавају своје обавезе у смислу присуства туторским састанцима и слања недељних 

извештаја.  

 

Професор др Небојша Арсенијевић изнео је примедбу у вези начина оцењивања 

студената друге године ИАСМ  у оквиру практичне наставе из предмета Физиологија, 

које је, уместо усменог карактера, у форми тестова. Слично мишљење изнео је и тутор 

11.групе доц.др Владислав Воларевић. Руководилац Катедре за Физиологију, проф.др 



Гвозден Росић, указао је присутнима да је претходно искуство везано за израду 

недељних тестова позитивно, и нагласио да након писменог тестирања знања увек следи 

анализа садржаја теста, питања и датих одговора, у разговору са студентима. 

 

Доценткиња Митровић је обавестила присутне да су проблеми у вези са почетком 

обдукционих вежби из Патолошке анатомије решени, и да ће исте почети у текућој 

недељи. Решен је и проблем доступности предавања, која су од сада увек постављена 

недељу дана раније на сајту Факултета Медицинских наука. 

 

Још једном је потврђено да се студентима који нису положили неки од модула из било 

ког предмета у текућој школској години омогући накнадно полагање али у ограниченом 

периоду, тј. до почетка летњег семестра. Уколико студент није положио активност у 

настави, бришу му се сви поени из активности које је освојио током регуларне наставе, и 

студент приступа поновном полагању у складу са актуелним критеријумима катедри. 

Слично, ако студент није положио тест модула, полаже поправни тест. Студент при том 

добија онолико бодова колико је минимално потребно да би се активност у настави 

односно тест положили, тако да у коначном збиру оцена не буде већа од 8. 

 

 

Тачка 3. 

 

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

 

На предлог професорке Живанчевић-Симоновић, а уз сагласност представника Катедре 

за Патолошку анатомију, доц. др Слободанке Митровић, померен је термин полагања 

првог модуларног теста из Патолошке анатомије за недељу дана. Првобитно је 

планирано да тестови из Патофизиологије и Патолошке анатомије следе један за другим, 

у истој недељи. Нови термин полагања теста из Патолошке анатомије је 17.10.2012. у 

20h.  

Проф. др Предраг Чановић је пренео утиске студената своје туторске групе везано за 

дужину трајања предавања из Биохемије, и предложио веће паузе у раду.  

 

За крај професор Слободан Јанковић је упознао присутне са молбом студенткиње ИАСМ 

Симић Маје 2006/25 за полагање модуларних тестова из Физиологије без обавезе 

присуствовања предавањима из овог предмета. Симић Маја је студенткиња треће године 

која није положила Физиологију у претходној школској години, иако је одслушала 

поменути предмет. Поновно похађање предавања из Физиологије онемогућило би 

редовно присуство настави из Патофизиологије и Патолошке анатомије.  

 

 

 

СЕКРЕТАР                                                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

асс.др Олгица Врндић                                                                  Проф. др Предраг Чановић 

                                                                                                        Декан Факултета 

                                                                                                        Медицинскиh наука  

                                                                                                        Универзитета у Крагујевцу    

 

                                                                                                        ________________________                                                           


