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Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука  

Веће семестара Интегрисаних 

академских студија медицине 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

Са седме седнице Већа семестара Интегрисаних академских студија медицине  

(ИАСМ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу, одржане дана 07. 11. 2012. године 

у 12 часова у канцеларији декана.  

 

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

проф. др Марина Петровић - ресорни продекан, доц. др Ивана Живановић Мачужић - 

шеф катедре за Анатомију и тутор, проф. др Оливера Милошевић Ђорђевић - 

известилац за предмет Хумана генетика, доц. др Душица Ђорђевић - известилац за 

предмет Физичко васпитање, Душица Лазић - предавач за предмет Енгески језик, проф. 

др Гвозден Росић - шеф катедре за Физиологију, доц. др Иванка Зелен - известилац за 

предмет Биохемија и тутор, проф. др Снежана Живанчевић Симоновић - шеф катедре 

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

Патолошку анатомиј, као и тутори студената: проф. др Небојша Арсенијевић,         

проф. др Љиљана Мијатовић, проф. др Александар Ђукић, проф. др Ирена Танасковић, 

проф. др Слободан Јанковић, проф. др Јанко Ђурић, доц. др Немања Здравковић,      

доц. др Владислав Воларевић, доц. др Иван Јовановић,  доц. др Гордана Радосављевић, 

асс. Олгица Врндић и Милош Јеленић у својству записничара. Седници није 

присуствовала доц. др Марина Митровић - шеф катедре за Биохемију и тутор. 

  

 

 Седницу је отворио проф. др Предраг Чановић и предложио је следећи дневни 

ред: 

   

 1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Усвајање Правилника о начину спровођења модулског теста 

 3. 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. 

 

 Проф. др Предраг Чановић је отворио расправу о другој тачки дневног реда и 

прочитао је предлог Правилника о начину спровођења модулског теста. Чланови Већа 

семестра су констатовали да члан 2. став 2. Правилника треба изменити тако да гласи 

„Тест се саставља и штампа непосредно пре полагања испита“.  

 Проф. др Предраг Чановић је предложио члановима Већа семестра да усвоје 

Правилник о начину спровођења модулског теста са предложеном изменом. 

 Чланови Већа семестра су једногласно усвојили Правилник о начину 

спровођења модулског теста са предложеном изменом. 

 Ресорни продекан проф. др Марина Петровић је обавестила чланове Већа 

семестара да је Декан именовао туторе за контролу модулских тестова у складу са 

Правилником о начину спровођења модулског теста. 

 Проф. др Слободан Јанковић је предложио да се у табеле за оцењивање 

студената унесе формула за израчунавање колерације између активности у настави и 

постигнутог резултата на тесту. Председавајући Већа семестра проф. др Предраг 

Чановић се сагласио са овим предлогом и овластио је проф. др Слободана Јанковића да 

са Миланом Милојевићем изврши измене у табелама за оцењивање студената. 

 Проф. др Небојша Арсенијевић је рекао да би све Одлуке већа семестара требале 

да буду саставни део наредних силабуса. 

 Проф. др Љиљана Мијатовић и доц. др Немања Здравковић су изјавили да су за 

поновљени модулски тест из предмета Патолошка анатомија већ формулисана питања 

и да ће се њихова улога у припреми тестова свести на техничку контролу ове фазе 

испитног процеса. Проф. др Милан Кнежевић је потврдио да је за тест већ 

припремљено 75 питања и да се у наредном периоду до штампања тестова може 

припремити још десетак питања.  

  

Тачка 3. 

 

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

  

  

I година Интегрисаних академских студија медицине 

 

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

градиво из трећег модула, које се односи на респираторни систем. Рекла је да се настава 

одвија без проблема. 

 Проф. др Оливера Милошевић Ђорђевић је изјавила да је 05. 11. 2012. године 

одржан модулски тест из предмета Хумана генетика. Додала је да је пролазност на 

тесту 100%, док је модул положило 95% студената. 

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

васпитање одвија по плану. 

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

одвија без проблема. Питала је да ли студент када изостане са наставе због Славе  мора 

да надокнади пропуштену наставу. 

Проф. др Предраг Чановић је предложио да Веће семестра донесе одлуку да у 

случају када студент изостане са наставе због Славе мора да надокнади пропуштену 

наставу како би остварио бодове за активност у настави. 
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Чланови Већа семестра су једногласно усвојили предлог проф. др Предрага 

Чановића. 

 

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је студенти уредно 

похађају наставу, да уче, да долазе на туторске састанке и да већина студената успешно 

полаже модулске тестове.  

  

 

 

II година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

Проф. др Гвозден Росић је изјавио да настава из предмета Физиологија 

регуларно тече. Додао је да се студенти припремају за модулски тест и да није било 

никаквих проблема у претходном периоду. 

 

Доц. др Иванка Зелен је изјавила да је из предмета Биохемија одржан завршни 

тест другог модула. Члановима Већа семестра презентовала је резултате студената. 

Тест је полагало 102 студента, а укупна пролазност модула је 86,2%. Додала је да 

повремено, током наставе, има проблем са  недисцилплинованим студентима, па мора 

да им прети да ће бити удаљени са наставе и да неће остварити бодове за ту недељу. 

 

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да студенти који 

су поново уписали другу годину не уче довољно и да не полажу модулске тестове. 

Поједини студенти се жале да им је напорно и да немају довољно времена за учење. 

Већина студената који су први пут уписани у другу годину редовно учи. 

 

 

 

III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

 Проф. др Предраг Чановић је дао реч шефовима катедри. 

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

анатомија одржана у складу са силабусом. Питао је колико питања мора постојати у 

банци питања за модулски тест. Проф. др Предраг Чановић је рекао да је потребно да 

банка питања за модулски тест има бар двоструко више питања од броја питања која 

садржи тест. Проф. др Милан Кнежевић је питао да ли је у складу са новим 

Правилником о начину спровођења модулског теста доц. др Весна Станковић изузета 

из припреме, реализације и преглада модулског теста. Проф. др Предраг Чановић је 

рекао да поменути Правилник ступа на снагу даном доношења и да је у складу са 

чланом 7. правилника доц. др Весна Станковић изузета из припреме, реализације и 

преглада модулског теста. 

 

Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић је изјавила да је настава из предмета 

Патолошка физиологија одржана по плану. Додала је да су поједини студенти током 

паузе напустили наставу и да због тога нису добили поене за активност у настави.  
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Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да су поједини 

студенти негодовали јер морају поново да полажу завршни тест првог модула из 

предмета Патолошка анатомија. Већина студената учи и постиже резултате према 

уложеном труду. У менторског групи проф. др Предрага Чановића два студента нису 

присуствовала туторском састанку.  

  

 

   

Записничар:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                          

                                                                                            СЕМЕСТРА 

 

 

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


