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Универзитет у Крагујевцу 

Факултет медицинских наука  

Веће семестара Интегрисаних 

академских студија медицине 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

Са девете седнице Већа семестара Интегрисаних академских студија медицине  

(ИАСМ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу, одржане дана 21. 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,                  

проф. др Слободан Јанковић, доц. др Владислав Воларевић, доц. др Иван Јовановић,  

доц. др Гордана Радосављевић, асс. Олгица Врндић и Милош Јеленић у својству 

записничара. 

  

 

 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 

 

 Шефови катедри и њихови представници су изјавили да се настава одвија по 

плану и у складу са силабусом. Модулски тестови из предмета Анатомија I из предмета 

Енглески језик су одржани у планираним терминима и без проблема. Констатовано је 

да одређени број студената није положио модулске тестове, али да није реч о великом 

броју студената. 

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да није било 

проблема у раду.  

  

 

II година Интегрисаних академских студија медицине 

 

Шефови катедри и њихови представници су изјавили да се настава одвија по 

плану и да је већина студента присуствовала предавањима и вежбама. Проф. др Гвозден 

Росић је изјавио да је из предмета Физиологија одржан четврти модулски тест и да је 

пролазност на тесту задовољавајућа.  

 Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема.  

 

 

III година Интегрисаних академских студија медицине 

 

 Шефови катедри су констатовали да се настава на трећој години одвија у складу 

са силабусом. Завршни тест другог модула из предмета Патолошка анатомија је одржан 

без проблема, а мањи број студената није положио тест. Проф. др Снежана Живанчевић 

Симоновић је изјавила да је нови уџбеник из овог предмета стигао у скриптарницу 

Факултета и да су студенти упућени да за учење користе нови уџбеник поред 

досадашњих презентација предавања.  

 

Приликом анализе рада по туторским групама проф. др Слободан Јанковић је 

изјавио да су се студенти из његове туторске групе жалили да им нису уважени тачни 

одговори из модулског теста из предмета Патолошка анатомија. Проф. др Милан 

Кнежевић је изјавио да су ти студенти долазили код њега и да је неспоразум разјашњен, 

односно да су заједничким увидом у уџбеник констатовали да су студенти погрешно 

одговорили на питања из модулског теста. Других проблема није било. 

  

 

Записничар:                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                          

                                                                                            СЕМЕСТРА 

 

 

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


