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                                                        ЗАПИСНИК 
 

 

 

Са 10. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 14. 11. 2016. године у 14:00 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 првог семестра:  
 

1. проф. др Ивана Живановић - Мачужић  

2. проф. др Ирена Танасковић   

3. проф. др Небојша Здравковић 

4. доц. др Душица Ђорђевић  

5. доц. др Марија Миловановић – тутор  

6. доц. др Милица Поповић – тутор 

7. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

 

Присутни чланови Већа трећег семестра:  

 

1. проф. др  Жељко Мијаиловић  

2. доц. др Марија Миловановић – тутор 

3. доц. др Милица Поповић – тутор 

4. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

 

 

 

 



Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Владимир Јаковљевић (уместо њега присуствао проф. др Гвозден Росић) 

2. проф. др Нела Ђоновић (уместо ње присуствала проф. др Сања Коцић) 

3. проф. др Слободан Јанковић (јавио се) 

4. проф. др Марина Петровић (уместо ње присуствала проф. др Јасмина Кнежевић) 

5. проф. др Горан Михајловић (уместо њега присуствала проф. др Светлана Милетић- 

Дракулић) 

 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. Тијана Вујачић - у својству записничара 

 

 

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

 

1. Усвајање дневног реда и записника 

2. Извештаји о одржаној настави  

3. Извештаји тутора,контрола наставе 

4. Молбе 

 

 

 

                                                               ТАЧКА 1. 

 

Чланови Већа семестара су једногласно усвојили предложени дневни ред и 

записник са претходне седнице. 

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава је одржана у складу са силабусом. 

       Проф. др Јасмина Кнежевић је известила да су предавања предмета Интерна 

медицина са педијатријом додатно прилагођена ове школске године студентима 

стоматологије, што је праћено позитивном реакцијом студената. 

 По ранијем договору, вежбе за предмет Информатика за 9. и 10. недељу наставе 

биће одржана у четвртак, 17.11.2016. године. 

 Сва обавештења за сајт факултета се шаљу ресорном продекану, а не директно 

администратору сајта. 

Проф. др Ирена Танасковић је известила да ће доћи до измена које се односе на 

реализаторе вежби услед дужег одсуства једне од колегиница. 

На наредној седници Већа семестара биће презентована укупна анализа тестова 

задржаног знања. 



Проф. др Ивана Живановић - Мачужић је презентовала члановима Већа семестра 

анализу првог модулског теста за предмет Дентална анатомија. 

Проф. др Сања Коцић је презентовала члановима Већа семестра анализу првог 

модулског теста за предмет Народно здравље. 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

Информатори предмета за летњи семестар школске 2016/17. који нису достављени: 

Прва година- Патолошка анатомија, Генетика са биологијом, Историја стоматологије, 

Енглески језик 

 Друга година - Орална патологија, Дерматовенерологија, Фармакотерапија у 

стоматологији 

 

 

ТАЧКА 4. 

 

Одобрене су молбе студената Јоване Стојадиновић и Исидоре Перовић за 

надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Тијана Вујачић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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                                                   ЗАПИСНИК 
 

 

Са 10. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 14.11.2016. 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. проф. др Милан Мијаиловић 

2. доц. др Милица Поповић - тутор 

3. доц. др Марија Миловановић – тутор 

4. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

Присутни чланови Већа седмог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић - тутор 

2. доц. др Марија Миловановић - тутор  

3. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

 

Присутни чланови Већа деветог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић - тутор 

2. доц. др Марија Миловановић  - тутор 

3. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

 

 



Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Александра Лукић  

2. доц. др Слободан Лончаревић 

3. доц. др Драган Газивода 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. Доц. др Јелена Тодић  

2. Тијана Вујачић - у својству записничара 

 

 

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

 

1. Усвајање дневног реда и записника 

2. Извештаји о одржаној настави 

3. Извештаји тутора 

4. Молбе 

 

 

 

 

                                                                    ТАЧКА 1. 

 

Чланови Већа семестара су једногласно усвојили дневни ред и записнике са 

претходне две седнице. 

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава је одржана у складу са силабусом.  

 Дат је предлог да се нека од наредних вежби предмета Радиологија одржи у 

Рендген кабинету факултета како би студенти имали прилике да се упознају са радом нове 

коморе за мале снимке. 

 Руководилац предмета Максилофацијална хирургија треба да достави продекану 

ИАСС извештај о одржаној настави на Војномедицинској академији у Београду. 

 Уместо проф. др Александре Лукић на другом модулском тесту предмета Клиничка 

ендодонција и Клиничка ендодонција стручна пракса присуствоваће доц. др Милица 

Поповић, док ће на модулском тесту предмета Рестауративна одонтологија и 

Рестауративна одонтологија – стручна пракса присуствовати проф. др Александра Лукић. 

На наредној седници Већа семестара биће презентована укупна анализа тестова 

задржаног знања. 

Информатори предмета за летњи семестар школске 2016/17. који нису достављени: 

Трећа година- Рестауративна одонтологија, Рестауративна одонтологија- стручна пракса, 

Орофацијални бол 

 Четврта година – Претклиничка ендодонција, Здравствена економија 



Пета година - Клиничка ендодонција са реконструкцијом  ендодонски лечених зуба, 

Клиничка ендодонција са реконструкцијом  ендодонски лечених зуба- стручна пракса, 

Клинички блок, Ургентна стања у стоматологији, Судска медицина, Форензичка дентална 

медицина. 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

Чланови Већа семестара су се сложили да студент Јустин Весовић мора потписати 

писану изјаву о одбијању вакцинисања против хепатитиса Б. 

 

 

 

 

ТАЧКА 5. 

 

 

Одобрене су молбе студената Јанковић Миње, Тамаре Вучићевић, Александре 

Јовановић и Николић Душана за надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                     Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Тијана Вујачић                                                    Проф. др Татјана Кањевац 
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