
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ПРВОГ И ТРЕЋЕГ СЕМЕСТРА ИАСС 

Број: 01- 9010 

Датум: 05. 09. 2016. године 

Крагујевац 

 

                                                        ЗАПИСНИК 
 

Са 1. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 05. 09. 2016. године у 14:00 часова у сали број 

2, у просторијама Завода за стоматологију Факултета медицинских наука. 

 

Седницу Већа семестара је сазвала и водила проф. др Татјана Кањевац, 

продекан за ИАСС. 

 

Констатовано је да су на седници присутни:  

 

Присутни чланови Већа првог семестра:  
 

1. проф. др Ивана Живановић - Мачужић  

2. доц. др Душица Ђорђевић  

3. проф. др Ирена Танасковић   

4. доц. др Марија Миловановић – тутор  

5. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

6. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

 

 

Присутни чланови Већа трећег семестра:  

 

1. доц. др Марија Миловановић –тутор  

2. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

3. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

 

 

 

Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Владимир Јаковљевић – одсутан оправдано (уместо њега 

присуствовао доц. др Владимир Живковић ) 

2. проф. др Марина Петровић  

3. проф. др Горан Михајловић  



4. проф. др Нела Ђоновић 

5.  проф. др Небојша Здравковић (уместо њега присуствовао асистент Никола 

Јанковић) 

6. проф. др  Жељко Мијаиловић  

7. проф. др Слободан Јанковић  

8. доц. др Милица Поповић – одсутна оправдано 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. Тијана Вујачић - технички секретар ИАСС у својству записничара 

 

 

Проф. др Татјана Кањевац је отворила седницу и предложила следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда  

2. Усвајање сталног термина седнице Већа семестaра 

3. Договор и предлози за наступајући семестар 

 

 

 

                                                                     ТАЧКА 1. 

 

Чланови Већа семестара су једногласно усвојили предложени дневни ред. 

 

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Чланови Већа семетара су једногласно усвојили да стални термин за 

седницу Већа буде понедељак у 14:00 часова. 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

У зимском семестру школске 2016-17. године, по први пут, студенти прве 

године ИАСС слушају нови предмет – Дентална анатомија. 

 Продекан за ИАСС је известила чланове Већа да ће систем контроле 

модулских тестова бити измењен у овој школској години. Наставницима је 

скренута пажња да базе питања чувају на својим USB уређајима јер су на многим 

рачунарима пронађене базе питања које могу бити злоупотребљене. 

 Уколико наставници имају сугестије у вези са програмом или 

презентацијама предавања, своје сугестије могу послати ресорном продекану. 

 Свечана додела индекса студентима прве године Интегрисаних академских 

студија стоматологије биће одржана у четвртак, 15.09.2016. године у Зеленој сали. 



 Наредна седница Већа семестара неће бити одржана у понедељак, 

12.09.2016. године. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Тијана Вујачић, тех.секретар                                             Проф. др Татјана Кањевац                        



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ДРУГОГ И ЧЕТВРТОГ СЕМЕСТРА ИАСС 

Број: 01- 9011 

Датум: 05. 09. 2016. године 

Крагујевац 

 

                                                        ЗАПИСНИК 
 

Са 1. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних 

академских студија стоматологије, одржане дана 05. 09. 2016. године у 14:30 часова 

у сали број 2, у просторијама Завода за стоматологију Факултета медицинских 

наука. 

Седницу Већа семестра је сазвала и водила проф. др Татјана Кањевац, 

продекан за ИАСС. 

 

Констатовано је да су на седници присутни:  

 

Присутни чланови Већа петог семестра:  
 

1. доц. др Марија Миловановић – тутор 

2. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

3. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

Присутни чланови Већа седмог семестра:  

 

1. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

2. доц. др Марија Миловановић - тутор  

3. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

Присутни чланови Већа деветог семестра:  

 

1. проф. др Александра Лукић  

2. доц. др Слободан Лончаревић 

3. доц. др Марија Миловановић  - тутор 

4. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

5. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

 

 

 

 

 



Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Милан Мијаиловић – одсутан оправдано 

2. доц. др Милица Поповић – оправдано одсутна 

3. доц. др Драган Газивода 

 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. Тијана Вујачић- технички секретар ИАСС у својству записничара 

 

 

Проф. др Татјана Кањевац је отворила седницу и предложила следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда  

2. Усвајање сталног термина седнице Већа семестaра 

3. Договор и предлози за наступајући семестар 

 

 

 

                                                                     ТАЧКА 1. 

 

Чланови Већа семестра су једногласно усвојили предложени дневни ред. 

 

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Дат је и усвојен предлог да се седнице Већа одржавају понедељком у 14:00 

часова, а по потреби и у 13:30 часова. 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Усвојен је предлог да се модулски тестови из предмета Максилофацијална 

хирургија одрже 01.11.2016. у 12:00 часова уместо 28.10. и 06.12.2016. у 12:00 

часова уместо 02.12.2016. године. Потребно је да руководилац предмета пошаље 

ресорном продекану измењене термине модулских тестова и термине одлазака 

студената пете године на Војномедицинску академију. 

 Продекан за ИАСС је известила чланове Већа да ће систем контроле 

модулских тестова бити измењен у овој школској години. Наставницима је 

скренута пажња да базе питања чувају на својим USB уређајима јер су на многим 

рачунарима пронађене базе питања које могу бити злоупотребљене. 



 Уколико наставници имају сугестије у вези са програмом или 

презентацијама предавања, своје сугестије могу послати ресорном продекану. 

 Свечана додела индекса студентима прве године Интегрисаних академских 

студија стоматологије биће одржана у четвртак, 15.09.2016. године у Зеленој сали. 

 Наредна седница Већа семестара неће бити одржана у понедељак, 

12.09.2016. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Тијана Вујачић, тех.секретар                                             Проф. др Татјана Кањевац                        
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