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                                                        ЗАПИСНИК 
 

 

 

Са 12. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 28. 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. проф. др Нела Ђоновић  

4. доц. др Марија Миловановић – тутор 

5. доц. др Милица Поповић – тутор 

6. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

7. 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 Марина Петровић (уместо ње присуствала  др Јелена Несторовић) 

3. проф. др Горан Михајловић (проф. др Гордана Тончев се јавила) 

 

 

 

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 

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 Нела Ђоновић је обавестила чланове Већа да се ради на измени плана и 

програма за предмет Народно здравље и да ће благовремено послати измењен информатор 

предмета. 

Најављена је контрола наставе у наредном периоду. 

Константовано је да треба инсистирати на томе да се отклоне технички проблеми у 

учионицама. 

Проф. др Слободан Јанковић је презентовао члановима Већа семестара анализу 

другог модулског теста за предмет Фармакологија и токсикологија. 

Проф. др Ирена Танасковић је презентовала члановима Већа семестара анализу 

другог модулског теста за предмет Хистологија и цитологија са ембриологијом. 

 

 



ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

Студенти са највећом просечном оценом у школској 2015-16. години су: Павловић 

Милица-уписана друга година, Десница Јана- уписана трећа година, Вујовић Сања- 

уписана четврта година, Томић Ранка- уписана пета година, а најбољи дипломац је 

Гостимировић Јована. 

 

ТАЧКА 4. 

 

Одобрена је молба студента Ирене Огњановић за надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Тијана Вујачић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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                                                   ЗАПИСНИК 
 

 

Са 12. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 28.11.2016. 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 – наставник и 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 - наставник и 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 - наставник и 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 (боловање) 

2. доц. др Слободан Лончаревић (послао извештај) 

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 предложени дневни ред и 

записник са претходне седнице.  

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава је одржана у складу са силабусом.  

Проф. др Милан Мијаиловић је истакао да се на вежбама предмета Радиологија 

инсистира на томе да студенти међусобно једни другима праве ретроалвеоларне снимке у 

рендген кабинету факултета. 

Пацијенти који користе здравствене услуге на ИАСС Факултета медицинских 

наука потписују формулар о пристанку на план терапије. 

Усвојене су промене термина  за предмете Дентална оклузија и фунција вилица, 

Гнатологија и Мобилна протетика, као и за други модулски тест за Денталну оклузију и 

функцију вилица, да се уместо у 13. недељи, настава одржи у 14. недељи наставе по већ 



утврђеном распореду. Испит за предмет Стоматолошка протетика претклиника у 

децембарском испитном року биће одржан 23.12.2016. у 16:00 часова. 

Одређени студенти Докторских академских студија су заинтересовани за место 

фацилитатора на ИАСС. У складу са потребама наставника, уз сагласност Декана, биће 

одобрен одређени број места за фацилитаторе. 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

Предложено је да се неко од студената четврте или пете године ангажује као 

демонстратор за помоћ у настави на групи предмета области Болести зуба и ендодонција. 

Студенти са највећом просечном оценом у школској 2015-16. години су: Павловић 

Милица-уписана друга година, Десница Јана- уписана трећа година, Вујовић Сања- 

уписана четврта година, Томић Ранка- уписана пета година, а најбољи дипломац је 

Гостимировић Јована. 

 

 

 

 

ТАЧКА 4. 

 

Одобрене су молбе студената Станковић Младена, Симоновић Данице, Божовић 

Марије, Огњановић Милице, Ђурђе Петровић и Дончић Мирјане за надокнаду 

пропуштене наставе. 

Студент Васиљевић Уроша молбу за статус мировања треба да наслови на Декана 

уз сагласност ментора. 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                     Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Тијана Вујачић                                                    Проф. др Татјана Кањевац 
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