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Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука  

Веће семестара Интегрисаних 

академских студија медицине 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

 

Са пете седнице Већа семестара Интегрисаних академских студија медицине  

(ИАСМ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу, одржане дана 24. 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 Снежана Живанчевић Симоновић, проф. др Оливера Милошевић Ђорђевић, 

проф. др Милан Кнежевић, проф. др Слободан Јанковић, проф. др Јанко Ђурић,        

доц. др Ивана Живановић Мачужић, проф. др Гвозден Росић, доц. др Марина 

Митровић, проф. др Ирена Танасковић, доц. др Иванка Зелен, доц. др Немања 

Здравковић, доц. др Владислав Воларевић, асс. Олгица Врндић, доц. др Гордана 

Радосављевић, доц. др Иван Јовановић, доц. др Ђорђевић Душица, Лазић Душица - 

предавач и Милош Јеленић у својству записничара. Седници нису присуствовали: 

проф. др Љиљана Мијатовић и проф. др Александар Ђукић. 

  

 

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

 1. Усвајање записника са претходне седнице 

 2. Питања у вези одвијања наставног процеса 

 

 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. 
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Тачка 2. 

 

 Председник Већа отворио је расправу о другој тачки дневног реда. 

  

 

 

I година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

 Шефови катедри и руководиоци премета са прве године ИАСМ су изјавили да 

није било проблема приликом одржавања наставе. Доц. др Ивана Живановић Мачужић 

је изјавила да ће у понедељак 29. 10. 2012. године бити одржан завршни тест другог 

модула из Анатомије 1.  

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да већина 

студената уредно похађа наставу и да редовно извршавају своје обавезе, као и да 

интензивно уче за завршни тест другог модула из Анатомије 1. Мањи број студената, на 

састанцима са менторима, покушава да оправда свој нерад изношењем личних 

проблема који су их омели у учењу. 

  

 

 

II година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

Шефови катедри и руководиоци премета са друге године ИАСМ су изјавили да 

није било значајнијих проблема у спровођењу наставе у претходној недељи. Проф. др 

Гвозден Росић је изјавио да ће у петак 26. 10. 2012. године студенти имати завршни 

тест другог модула из Физиологије. Доц. др Иванка Зелен је изјавила да су сви студенти 

изашли на завршни тест првог модула из Биохемије и да је 96 студената положило тест, 

а да 8 студената није положило. Код једног студента су примећени папири намењени за 

преписивање на тесту и тај студент је удаљен са полагања теста. Доц. др Иванка Зелен 

је изјавила и да неки студенти одлично ураде тест, али да ти исти студенти приликом 

усменог одговарања не умеју да саставе реченицу. 

 

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да већина 

студента редовно прати наставу, да уче и да извршавају своје обавезе. Проф. др 

Предраг Чановић је пренео изјаву проф. др Љиљане Мијатовић, која је била спречена да 

присуствује Већу семестара, да су студенти из њене туторске групе негодовали зашто 

уче о ЕКГ-у пре него што уче о срцу. Проф. др Гвозден Росић је објаснио да је та 

примедба студената непримерена, јер су током дотадашње наставе стекли довољно 

предзнања да би учили о ЕКГ-у. Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић је рекла да 

у њеној туторској групи ниједан студент није добио два поена из Биохемије током 

претходне недеље и да им је то добра опомена да учење из презентација није довољно. 
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III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

 

Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић је изјавила да се настава на трећој 

години на предмету Патолошка физиологија уредно одржавала. Додала је да ће у 

понедељак, 29. 10. 2012. године бити одржан завршни тест другог модула из 

Патолошке физиологије. Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић је рекла да је 

изашла из штампе нова књига из Патолошке физиологије новосадске групе аутора која 

је одлична и да би је требало набавити у скриптарници Факултета.  

 Проф. др Милан Кнежевић је изјавио да није било проблема у спровођењу 

наставе, али да се известан број студената жалио око сабирања бодова на модулском 

тесту, односно да ти студенти сматрају да имају више бодова него што им је званично 

саопштено. Проф. др Милан Кнежевић је додао да ће у петак, 26.10. 2012. године са 

сарадницима на предмету бити проверени бодови на тестовима који су спорни.  

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да студенти треће 

године редовно прате наставу и извршавају своје обавезе, али да известан број 

студената има примедбе на питања у тесту из предмета Патолошка анатомија.  

Проф. др Предраг Чановић је изјавио да студенти из његове туторске групе 

сматрају да су питања на тесту из Патолошке анатомије двосмислена, да на нека од тих 

питања постоји више тачних одговора, а да је уважаван само један од тих одговора, као 

и да студенти не знају из које књиге трба да уче, да ли из „Нишке“ или из „Београдске“. 

Проф. др Милан Кнежевић је изјавио да ће наводи студента у вези са двосмисленим 

питањима на тесту бити проверени, а да је проф. др Снежана Јанчић рекла студентима 

да није довољно да уче из презентација предавања већ да уче и из „Нишке“ књиге, а да 

је код њега довољно спремати градиво из презентација које су потпуне и обимне. 

Проф. др Слободан Јанковић је изјавио да студенти из његове туторске групе 

имају примедбу да је градиво које треба савладати преобимно и да би желели да им се 

прецизира које градиво треба спремити из којег уџбеника за предмет Патолошка 

анатомија, као и да питања на тесту из тог предмета имају више могућих одговора, а да 

је признаван само један од тих одговора. Проф. др Милан Кнежевић је рекао да ће 

студенти бити упућени које градиво да уче из ког уџбеника, мада су оба уџбеника 

валидна, а да ће тестови бити проверени да се утврди има ли двосмислених питања. 

Проф. др Предраг Чановић је пренео замерке студената из туторске групе    

проф. др Љиљане Мијатовић, која није могла присуствовати Седници Већа. Замерке 

студената су се односиле на двосмисленост питања на тесту из Патолошке анатомије. 

Проф. др Милан Кнежевић је предложио да у оваквим ситуацијама студенти оставе  

своје име и презиме као и да се изјасне на које конкретно питање имају примедбу. 

Такође је предложио да студент заједно са ментором изврше увид у тест да би се 

утврдило јесте ли примедба основана. 

Доц. др Ивана Мачужић је пренела молбу студената из њене туторске групе да 

тест из предмета Патолошка анатомија траје дуже. Проф. др Милан Кнежевић је 

изјавио да ће изаћи у сусрет студентима и да ће се продужити време предвиђено за 

полагање теста. 

Студенти из менторских група доц. др Владислава Воларевића, асс. Олгице 

Врндић, доц. др Марине Митровић и доц. др Гордане Радосављевић су имали 

идентичне примедбе у вези са двосмисленим питањима на тесту из Патолошке 
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анатомије као и у вези са нејасноћама из којих уџбеника треба учити Патолошку 

анатомију. Студенти из тих туторских група су такође молили да се време предвиђено 

за полагање теста из Патолошке анатомије продужи.  

 

 

  

Записничар:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                          

                                                                                            СЕМЕСТРА 

 

 

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


