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                                                        ЗАПИСНИК 
 

 

 

Са 13. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 05. 12. 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 Боровчанин – тутор 

7. 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. проф. др Марина Петровић 

5. доц. др Марија Миловановић – 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 Горан Михајловић (уместо њега присуствовала проф. др Гордана Тончев) 

3. доц. др Милица Поповић (јавила се) 

 

 

 

 

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 

3. Извештаји тутора 

4. Молбе 

5. Ревија публиковали смо 

 

 

 

                                                               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. 

   Проф. др Марина Петровић је констатовала да су предавања за предмет Интерна 

медицина са педијатријом довољно сведена за студенте ИАСС. 

Наставници су обавештени да ће студентски стручни радови убудуће бити 

рецензирани. 

Сугестије у вези са делом сајта који је посвећен ИАСС наставници могу 

проследити ресорном продекану. 

Приложена је база од 648 тест питања за предмет Фармакотерапија у стоматологији 

са Катедре за Фармакологију и токсикологију аутора: проф. др Слободан Јанковић – 72 



питања, проф. др Драган Миловановић – 79 питања, проф. др Јасмина Миловановић – 70 

питања, проф. др Наташа Ђорђевић – 45 питања, проф. др Михајло Јаковљевић – 237 

питања, доц. др Марина Костић – 75 питања и доц. др Дејана Ружић- Зечевић – 70 питања. 

Чланови Већа семестара су једногласно усвојили приложену банку питања за предмет 

Фармакотерапија  у стоматологији. 

Проф. др Драгану Миловановићу је уручено решење да је руководилац предмета 

Фармакотерапија у стоматологији, а за проф. др Ивану Живановић – Мачужић је потребно 

урадити решење да је руководилац предмета Дентална анатомија. 

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

анализу другог модулског теста за предмет Анатомија са морфологијом зуба. 

Проф. др Марина Петровић је презентовала члановима Већа семестара анализу 

модулског теста за предмет Интерна медицина са педијатријом. 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

Потребно је да ментори скрену пажњу студентима на повећан број изостанака са 

наставе услед калкулисања због модулских тестова.  

Доц. др Душица Ђорђевић је обавестила чланове Већа да двоје студената ИАСС, 

Јелена Јевтић и Милица Ашанин, учествују  на такмичењу за студенте и омладину у 

Београду од петка, 09. до 11.12.2016. године. 

 

ТАЧКА 4. 

 

Одобрене су молбе за надокнаду пропуштене наставе студената Милице 

Васиљевић и Јасмине Арсић. Студенти Павле Милановић и Кристина Јовановић треба да 

допуне медицинску документацију. Молба студента Ђурђине Чолић није усвојена. 

 

ТАЧКА 5. 

 

Представљен је годишњи преглед научних активности предавача и целокупне 

научне заједнице Факултета медицинских наука, сума објављених радова, њиховог 

квалитета и рангирања по међународним стандардима. Број објављених радова на SCI 

листи за 2016. годину је 142, што је близу просека претходних година, али је зато укупан 

IF 484,901, тј. дупло већи него претходне године.  

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Тијана Вујачић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ПЕТОГ, СЕДМОГ И ДЕВЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСС 
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Датум: 05.12. 2016. године 

Крагујевац 

 

 

 

 

                                                   ЗАПИСНИК 
 

 

Са 13. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 05.12.2016. 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 Марија Миловановић – тутор 

3. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

Присутни чланови Већа седмог 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 деветог 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 Александра Лукић (јавила се) 

2. доц. др Слободан Лончаревић (послао извештај) 

3. доц. др Драган Газивода 

4. доц. др Милица Поповић (јавила се) 

 

 

 

 

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 

3. Извештаји тутора 

4. Молбе 

5. Ревија публиковали смо 

 

 

 

 

                                                                    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.  

Наставници су обавештени да ће студентски стручни радови убудуће бити 

рецензирани. 

Сугестије у вези са делом сајта који је посвећен ИАСС наставници могу 

проследити ресорном продекану. 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

Двоје студената ИАСС, Јелена Јевтић и Милица Ашанин, учествују  на такмичењу 

за студенте и омладину у Београду од петка, 09.12. до недеље,11.12.2016. године. 



 

ТАЧКА 4. 

 

Одобрене су молбе студената Ранке Томић и Јоване Миливојевић за надокнаду 

пропуштене наставе. 

 

ТАЧКА 5. 

 

Представљен је годишњи преглед научних активности предавача и целокупне 

научне заједнице Факултета медицинских наука, сума објављених радова, њиховог 

квалитета и рангирања по међународним стандардима. Број објављених радова на SCI 

листи за 2016. годину је 142, што је близу просека претходних година, али је зато укупан 

IF 484,901, тј. дупло већи него претходне године.  

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                     Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Тијана Вујачић                                                    Проф. др Татјана Кањевац 
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