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                                                        ЗАПИСНИК 
 

 

 

Са 11. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 21. 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. проф. др Слободан Јанковић 

3. доц. др Марија Миловановић – тутор 

4. доц. др Милица Поповић – тутор 

5. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

 

 

 



 

Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Владимир Јаковљевић (уместо њега присуствао доц. др Владимир 

Живковић) 

2. проф. др Нела Ђоновић (није била замена) 

3. проф. др Марина Петровић (није била замена) 

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

Дракулић) 

 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. проф. др Драган Миловановић 

2. 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, укупна анализа тестова задржаног знања 

3. Извештаји тутора 

4. Молбе 

 

 

 

                                                               ТАЧКА 1. 

 

Чланови Већа семестара су једногласно усвојили предложени дневни ред и 

записник са претходне седнице. Предложена је и усвојена допуна дневног реда у вези са 

усвајањем банке питања за предмет Фармакотерапија у стоматологији. 

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава је одржана у складу са силабусом. 

      Сви присутни наставници поседују решења да су руководиоци предмета. 

 Презентована је укупна анализа тестова задржаног знања који су реализовани у 

зимском семестру текуће школске године. Наставницима ће бити достављена укупна 

анализа тестова задржаног знања и списак студената који нису полагали тестове, након 

чега ће бити одлучено на који начин ће се спровести тестови за студенте који нису 

полагали. 

 Истакнуто је да се план и програм наставе треба кориговати пре новог 

акредитационог циклуса. Проф. др Ивана Живановић- Мачужић је констатовала да се 



назив предмета Анатомија са морфологијом зуба може променити у Анатомија, услед 

увођења новог предмета Дентална анатомија.  

 Приложена је банка питања са Катедре за Фармакологију и токсикологију која није 

усвојена за даљу процедуру на Већу семестара. 

Доц. др Владимир Живковић је презентовао члановима Већа семестра анализу 

другог модулског теста за предмет Физиологија. 

Доц. др Марија Миловановић је презентовала члановима Већа семестра анализу 

другог модулског теста за предмет Микробиологија и имунологија. 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

 

 

ТАЧКА 4. 

 

Одобрене су молбе студената Невене Симовић и Драгане Кочовић за надокнаду 

пропуштене наставе. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Тијана Вујачић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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                                                   ЗАПИСНИК 
 

 

Са 11. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 21.11.2016. 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. доц. др Милица Поповић – наставник и тутор 

2. доц. др Марија Миловановић – тутор 

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

 

Присутни чланови Већа седмог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић - наставник и тутор 

2. доц. др Марија Миловановић - тутор  

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

 

 

Присутни чланови Већа деветог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић - наставник и тутор 

2. доц. др Марија Миловановић  - тутор 

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

 

 

 

 

 

 

 



Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Александра Лукић (слава) 

2. доц. др Слободан Лончаревић 

3. доц. др Драган Газивода 

4. доц. др Милица Боровчанин – тутор (јавила се) 

5. проф. др Милан Мијаиловић 

 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. 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, укупна анализа тестова задржаног знања 

3. Извештаји тутора 

4. Молбе 

 

 

 

 

                                                                    ТАЧКА 1. 

 

Констатовано је да није испуњен кворум. 

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава је одржана у складу са силабусом.  

Доц. др Слободан Лончаревић није послао извештај о одржаној настави. 

Потребно је да наставници усагласе своје доласке на седнице Већа семестара како би се 

договори у вези са наставом и другим текућим стварима лакше постизали. 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

 

 

 



 

ТАЧКА 4. 

 

 

Молбе студената за надокнаду пропуштене наставе биће разматране на наредној 

седници Већа семестара. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                     Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Тијана Вујачић                                                    Проф. др Татјана Кањевац 
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