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Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука  

Веће семестара Интегрисаних 

академских студија медицине 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

Са осме седнице Већа семестара Интегрисаних академских студија медицине  

(ИАСМ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу, одржане дана 14. 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 Марина Митровић - шеф 

катедре за Биохемију и тутор, проф. др Снежана Живанчевић Симоновић - шеф катедре 

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

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

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

доц. др Иванка Зелен, проф. др Јанко Ђурић, доц. др Немања Здравковић,                  

доц. др Владислав Воларевић, доц. др Иван Јовановић,  асс. Олгица Врндић и Милош 

Јеленић у својству записничара. Седници нису присуствовали тутори проф. др 

Слободан Јанковић и доц. др Гордана Радосављевић. 

  

 

 Седницу је отворио проф. др Предраг Чановић и предложио је следећи 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 семестра је отворио расправу о другој тачки дневног реда . 

  

  

I година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 Доц. др Ивана Мачужић је изјавила да је из предмета Aнатомија I у току девета 

недеља наставе. Додала је да је завршни тест трећег модула заказан за 19. 11. 2012. 

године. 

 Проф. др Оливера Милошевић Ђорђевић је изјавила да су из предмета Хумана 

генетика сви студенти присуствовали предавањима, а да је једна студенткиња изостала 

са вежби. Рекла је да је завршни тест модула заказан за 26. 11. 2012. године. Проф. др 

Оливера Милошевић Ђорђевић је питала да ли тутори задужени за контролу модулских 

тестова имају обавезу да присуствују спровођењу испита у новембарском и 

децембарском испитном року. Проф. др Предраг Чановић је објаснио да је у складу са 

Правилником о начину спровођења модулског теста присуство тутора задужених за 

контролу модулских тестова обавезно приликом спровођења испита у овим испитним 

роковима. 

На осталим предметима из прве године настава се одвијала без проблема у 

складу са силабусом. 

Доц. др Немања Здравковић је питао како да поступи у ситуацији када му се 

одржавање вежби преклопи са термином контроле спровођења модулског теста.     

Проф. др Небојша Арсенијевић је рекао да у том случају замени одржавање вежби са 

неким наставником или сарадником са катедре. Проф. др Предраг Чановић је изјавио да 

се настава мора одржавати у сладу са распоредом и да не сме да долази до губитка 

наставе због контроле модулских тестова. 

Проф. др Небојша Арсенијевић је изјавио да контрола модулских тестова од 

стране тутора није тежак посао. Контрола се врши око пет пута у семестру зависно од 

броја модулских тестова на предмету.  

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да није било 

проблема.  

  

 

 

II година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

Проф. др Гвозден Росић је изјавио да је из предмета Физиологија одржан трећи 

модулски тест. Додао је да је модулски тест урађен нешто боље него предходна два. 

Тест је положило 98% студената. Проф. др Гвозден Росић је констатовао да шест 

студената није положило ниједан модул од почетка семестра. 

 

Доц. др Марина Митровић је изјавила да је из предмета Биохемија у току девета 

недеља наставе и да су сви студенти присуствовали настави. Додала је да је трећи 

модулски тест из овог предмета заказан за 23. 11. 2012. године. 
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 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема. Мањи број студената није положио модулски тест из Физиологије јер нису 

довољно учили.  

 

 

 

III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 

 Проф. др Предраг Чановић је дао реч шефовима катедри. 

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

одржан поновљени завршни тест првог модула и да тест није положило девет 

студената. Додао је да ће 14. 11. 2012. године у вечерњим часовима бити одржан други 

модулски тест. Предложио је да се трећи модулски тест одржи 05. 12. 2012. године, да 

се четврти модулски тест одржи 26. 12. 2012. године, а да пети модулски тест буде  

одржан 16. 01. 2012. године. Декан проф. др Предраг Чановић се сагласио са овим 

предлогом. Доц. др Немања Здравковић је изјавио да је комисија за израду и контролу 

поновљеног теста из предмета Патолошка анатомија доставила извештај Декану. 

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

Патолошка физиологија одржана по плану и без проблема. Предложила је да се дана  

26. 12. 2012. године у 23 часа, након одржаног модулског теста из Патолошке 

физиологије сви тестови закључају и да се прегледају наредног дана. Декан проф. др 

Предраг Чановић се сагласио са овим предлогом. 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да су се студенти 

интересовали за термине одржавања наредних модулских тестова из предмета  

Патолошка анатомија и  да су ти термини одређени на седници Већа семестра. Других 

питања и проблема није било.  

  

 

   

Записничар:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                          

                                                                                            СЕМЕСТРА 

 

 

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


