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Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука  

Веће семестара Интегрисаних 

академских студија медицине 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

 

Са шесте седнице Већа семестара Интегрисаних академских студија медицине  

(ИАСМ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу, одржане дана 31. 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 Јанко Ђурић, доц. др Данијела 

Тодоровић, проф. др Милан Кнежевић, доц. др Ивана Живановић Мачужић,           

проф. др Гвозден Росић, доц. др Марина Митровић, проф. др Љиљана Мијатовић, проф. 

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

доц. др Немања Здравковић, доц. др Владислав Воларевић, доц. др Иван Јовановић, 

доц. др Ђорђевић Душица, Лазић Душица - предавач и Милош Јеленић у својству 

записничара. Седници нису присуствовали: проф. др Слободан Јанковић, доц. др 

Гордана Радосављевић и  асс. Олгица Врндић. 

  

 

 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 

 

 

 Доц. др Ивана Мачужић је изјавила да је из предмета Aнатомија I одржан 

завршни тест другог модула, да је тест положоло 85 студената и да су генерално на 

катедри задовољни постигнутим резултатима. 

 Доц. др Данијела Тодоровић је изјавила да студенте 05.11.2012. године очекује 

завршни тест модула из предмета Хумана генетика. Настава се одвија без проблема. 

  Лазић Душица, предавач, је изјавила да се настава из предмета Енглески језик 

одвија без проблема. Додала је да је одржан завршни тест модула и да су сви студенти 

положили тест осим једне студенткиње која није ни полагала тест. 

 Доц. др Ђорђевић Душица је изјавила да се настава из предмета Физичко 

васпитање одвија по плану и без проблема. 

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да је већина 

студената положила завршни тест другог модула из Анатомије I као и да поједини 

студенти нису положили тест јер нису довољно учили. Студенти су уредно похађали 

наставу у протеклом периоду. 

  

 

 

II година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

Проф. др Гвозден Росић је изјавио да су на завршни тест другог модула из 

Физиологије изашли сви студенти осим студента Стевановић Дејана. Тест је положило 

95% студената. Од 103 студената други модул је положило 90 студената. Катедра је 

задовољна постигнутим резултатом студената, уз напомену да студенте очекује трећи 

модуларни тест 09. 11. 2012. године, који је и најтежи. 

Доц. др Иванка Зелен је изјавила да је седма недеља наставе у току из предмета 

Биохемија и да сви студенти долазе на наставу, а да је завршни тест другог модула 

предвиђен за 02. 11. 2012. године. 

Проф. др Небојша Арсенијевић је предложио да катедре након сваког завршеног 

модула сачине анализу која би обухватала податке о пролазности на тесту, активности 

у настави и колерацију између активности на настави и постигнутог успеха на тесту за 

сваког студента.   

Предлог проф. др Небојше Арсенијевића је једногласно прихваћен. 

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да већина студента 

редовно прати наставу. Проф. др Љиљана Мијатовић је изјавила да из њене туторске 

групе три студента нису положила завршни тест из Физиологије, да су студенти 

негодовали јер је време предвиђено за израду теста кратко, а да се један студент жалио 

како му је одбројавано време до краја теста и како му је на крају тест отет из руке. 
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Проф. др Гвозден Росић је објаснио да сви студенти морају завршити тест у исто време 

како би били у равноправној ситуацији и да наводи студента нису тачни. Проф. др 

Иванка Зелен је изјавила да из њене туторске групе студенткиња Невена Миленковић 

редовно пада све модуле јер не учи. Доц. др Немања Здравковић је рекао да из његове 

туторске групе студент Милош Шикетић није положио модулски тест, а доц. др 

Владислав Воларевић је изјавио да два студента из његове туторске групе не уче 

довољно. 

 

 

III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

 Председавајући Већа семестара проф. др Предраг Чановић је предложио да се на 

овом Већу семестара прошири дневни ред новом тачком која би гласила: 

 „Одлука по представци студената треће године, петог семестра“. 

 Предлог проф. др Предрага Чановића је једногласно прихваћен. 

 Проф. др Предраг Чановић је дао реч шефовима катедри. 

Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић је изјавила да је одржан други 

модулски тест из предмета Патолошка физиологија и да дванаест студената није 

положило тест, а да укупно три студента нису положила ни први, ни други модулски 

тест. Катедра је задовољна како су студенти урадили тест. Проф. др Снежана 

Живанчевић Симоновић је изјавила да дисциплина студената током наставе из овог 

предмета повремено бива нарушена. Проф. др Небојша Арсенијевић је предложио да се 

у таквим ситуацијама студенти који ремете дисциплину удаље са предавања и да добију 

нула бодова за ту недељу наставе.  

 Проф. др Милан Кнежевић је изјавио да се настава из предмета Патолошка 

анатомија одвија по плану, али да је померен терми завршног теста другог модула. 

Поводом приговора студента проверени су тестови и утврђено је да није било већих 

неправилности у бодовању одговора. Проф. др Милан Кнежевић је изјавио да је 

спреман да присуствује туторским састанцима како би у директном контакту са 

студентима, а у присуству тутора отклонио недоумице у вези са одговорима на тесту. 

Такође је истакао да тутори могу да прегледају презентације предавања из Патолошке 

анатомије како би се утврдило да примедбе студената нису основане.  

Приликом анализе рада по туторским групама проф. др Снежана Живанчевић 

Симоновић је изјавила да из њене туторске групе неки студенти не раде и не уче 

довољно, да неки одсуствују са наставе због болести, а да један студент не долази на 

туторске састанке. Констатовано је да у преосталим туторским групама већина 

студената полаже модуларне тестове и присуствује настави.  

 Председавајући Већа семестара проф. др Предраг Чановић је отворио расправу о 

трећој тачки дневног реда и рекао је да је формирана Комисија ради утврђивања 

чињеничног стања у вези са представком студената која је електронском поштом 

упућена наставницима Факултета , а која се односи на нерегуларност модулског теста 

одржаног дана 17. 10. 2012. године из предмета Патолошка анатомија. Проф. др 

Предраг Чановић је прочитао извештај Комисије од 29. 10. 2012. године заведен под 

бројем 01-9222/1. 

 Проф. др Милан Кнежевић је ракао да не воли анонимне поруке, али да делом и 

разуме страх подносилаца пријаве. Сматра да електронска порука није у реду и да је 

последица љубоморе међу студентима. Такође, сматра да доц. др Весна Станковић није 

крива јер су се питања за тест као и одговори налазили код њега као шефа катедре. 
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 Проф. др Небојша Арсенијевић је изјавио да је током прошле године такође било 

анонимних пријава. Објаснио је да није уреду веровати анонимним пријавама, али да 

исто тако није у реду и некоме омогућити да преписује на тесту. Додао је да се мора 

водити рачуна како ће се састављати тестови и како ће се чувати одговори.  

 Проф. др Предраг Чановић је предложио да се Завршни тест првог модула из 

предмета Патолошка анатомија поништи у целости, да се поновно полагање завршног 

теста првог модула одржи 07. 11. 2012. године, а да се завршни тест другог модула 

одложи за 14. 11. 2012. године 

 Предлог је стављен на гласање. Против предлога био је само проф. др Милан 

Кнежевић, док су сви остали чланови Већа семестра гласали за предлог. 

 Проф. др Предраг Чановић је констатовао да је предлог прихваћен. 

 Проф. др Предраг Чановић је предложио да се донесе општи акт Факултета 

којим би се регулисао начин израде и контроле тестова. 

 Предлог проф. др Предрага Чановића је једногласно прихваћен. 

 

  

 

  

Записничар:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                          

                                                                                            СЕМЕСТРА 

 

 

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


