
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
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                                                        ЗАПИСНИК 
 

Са 2. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 19. 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. проф. др Ирена Танасковић   

3. проф. др Владимир Јаковљевић и доц. др Владимир Живковић 

4. проф. др Небојша Здравковић 

5. доц. др Марија Миловановић – тутор  

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

 

 

 

Присутни чланови Већа трећег семестра:  

 

1. проф. др Слободан Јанковић  

2. проф. др Марина Петровић  

3. доц. др Марија Миловановић – тутор  

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

 

 

 

Одсутни чланови Већа:  
 

1. доц. др Душица Ђорђевић  

2. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

3. проф. др Горан Михајловић , оправдано 

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



5. проф. др  Жељко Мијаиловић (уместо њега присуствала проф. др Љиљана 

Нешић) 

6. доц. др Милица Поповић – тутор,оправдано 

7. доц. др Милица Боровчанин – тутор, оправдано 

 

 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. Милош Јеленић - 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 и текући проблеми 

 

 

 

                                                                     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. 

Поједини студенти су на вежбе из предмета Интерна медицина са 

педијатријом и на вежбе из предмета Инфективне болести дошли без мантила јер 

нису очекивали да ће им требати на првим вежбама. И поред тог проблема настава 

је одржана, уз упозорење да на наредне вежбе студенти морају доћи прописно 

одевени. 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је апеловала на туторе да студентима 

пренесу да на вежбе морају долазити прописно одевени и у мантилима.  

Продекан проф. др Татјана Кањевац је рекла да се студентима на наредним 

вежбама из предмета Интерна медицина и педијатрија уруче кључеви од ормара за 

пресвлачење гардеробе. Проф. др Марина Петровић је рекла да наредне вежбе 

према силабусу држе асс. др Рада Вучић, асс. др Иван Симић, др Владимир 

Игњатовић  и др. Миодраг Срећковић (21. 09. 2016. год.). 

 



 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

  Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

 

 Студента Славковић Неду, која је поново уписана у прву годину, треба 

избристи из табела за оцењивање из оних предмета које је положила током 

претходне школске године. Такође провериће се да ли студенту Славковић Неди 

може бити признат предмет Етика који је положила током предходне школске 

године уместо новог предмета Дентална анатомија.  

 

 Није било молби студената за надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

             Милош Јеленић                                                   Проф. др Татјана Кањевац                        
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                                                        ЗАПИСНИК 
 

Са 2. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних 

академских студија стоматологије, одржане дана 19. 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. проф. др Милан Мијаиловић  

2. доц. др Марија Миловановић – тутор 

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

 

 

Присутни чланови Већа седмог семестра:  

 

1. доц. др Марија Миловановић - тутор  

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

 

 

Присутни чланови Већа деветог семестра:  

 

1. проф. др Александра Лукић  

2. доц. др Јелена Тодић 

3. доц. др Марија Миловановић  - тутор 

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

 

 

Одсутни чланови Већа:  
 

1. доц. др Слободан Лончаревић 



2. доц. др Драган Газивода 

3. доц. др Милица Поповић , тутор , оправдано 

4. доц. др Милица Боровчанин – тутор, оправдано 

 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. проф. др Ирена Танасковић   

2. Милош Јеленић - 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 и текући проблеми 

 

 

 

                                                                     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. 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је апеловала на туторе да студентима 

пренесу да на вежбе морају долазити прописно одевени и у мантилима.  

Договорено је  да се морају освежити и модификовати постојеће базе 

испитних питања, као и да базе испитних питања морају чувати професори. 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је рекла да вежбе из предмета 

Радиологија треба повремено буду одржане у кабитету за рендген у згради Завода 

за стоматологију,ради унапређења наставног процеса и да је потребно доставити 

термине по групама,због промењеног система контроле наставе. 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 



Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

Студента Станковић Младена, који је поново уписан у трећу годину, треба 

избристи из табела за оцењивање из оних предмета које је положио током 

претходне школске године.  

 Одобрена је молба за надокнаду пропуштене наставе студенту Јовани 

Миленковић, а о молби студента Станковић Младена одлучиваће се на наредној 

седници када се допуни документаија. 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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