
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ СЕМЕСТРА  

Датум: 10.10.2012. 

 

 

         Записник 

 

         Са треће седнице Већа семестра Интегрисаних академских студија медицине 

(ИАСМ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу одржане 10.10.2012. године у 12 

часова у канцеларији Декана. 

  

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

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

Митровић, доц. др Душица Ђорђевић. Седници нису присуствовали асс. др Олгица 

Врндић, проф. др Марина Петровић - ресорни продекан. 

 

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

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Питања у вези одвијања наставног процеса на ИАСМ 

 

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. 

 

I година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 Руководиоци предмета са прве године ИАСМ изнели су мишљење о досадашњем 

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

четири недеље није било значајних проблема у реализацији наставног плана и програма. 

 Представнк Катедре за Анатомију доц. др Ивана Живановић-Мачужић известила је 

присутне да је постојала грешка у информатору о бодовању теста из Анатомије која је 

благовремено исправљена. 

 Шеф Катедре за Патолошку физиологију проф. др Снежана Живанчевић-

Симоновић изнела је проблем да почетак теста из Патолошке физиологије касни због 

преклапања термина са наставом из Хумане генетике. Једногласно је усвојено да се 

почетак теста из Патолошке физиологије помери за 20.30h.  



 

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

редовно извршавају своје обавезе у смислу присуства туторским састанцима и слања 

недељних извештаја. Тутор шесте групе проф. др Александар Ђукић обавестио је 

присутне да је студенткињи Гусињац Истми одобрен статус мировања. 

  

II година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 Руководиоци предмета са друге године ИАСМ изнели су своје мишљење о 

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

у претходне четири недеље није било значајних проблема у реализацији наставног плана 

и програма. 

 Шеф Катедре за Физиологију проф. др Гвозден Росић обавестио је присутне да 

студенти који остваре максималан број бодова на активности и реше више од 50% 

питања на тесту нису положили модул. Исти принцип бодовања је изнела и шеф Катедре 

за Биохемију доц. др Марина Митровић. Једногласно је усвојено да се начин бодовања 

не мења. 

 

III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 Руководиоци предмета са треће године ИАСМ изнели су своје мишљење о 

досадашњем раду, о сарадњи са студентима и организацији наставе.  

 Шеф Катедре за Патолошку физиологију проф. др Снежана Живанчевић-

Симоновић изнела је проблем са недисциплином студената на предавањима. Указала је 

да један део студената, другу недељу заредом, прави проблем на предавањима због чега 

се ремети наставни процес. Такође је изнета молба да се постављање резултата тестова 

на сајту пролонгира на 48h,
 
што је једногласно усвојено. 

 Проф. др Слободан Јанковић изнео је примедбе студената четврте туторске групе 

на одвијање наставног процеса на предмету Патолошка анатомија. Прва примедба се 

односила на разлику презентација предавања на сајту и на самој настави, док се друга 

односила на недоступност питања провере знања студентима пре одржавања наставе 

(питања нису постављена на сајту). Предложио је да питања провере знања за читаву 

наставу што пре буду доступна студентима. Доц. др Слободанка Митровић се сложила 

са објективним проблемима и рекла да ће они бити отклоњени. Једногласно је усвојено 

да се презентације на сајту и предавањима униформишу и да се питања провере знања  

за читаву наставу унапред поставе на сајту.   

  

  

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

Доц. др Немања Здравковић                                                     Проф. др Предраг Чановић 

                                                                                                     Декан Факултета 

                                                                                                     медицинских наука  

                                                                                                     Универзитета у Крагујевцу    

 

                                                                                                        ________________________                                                           


