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Са 3. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 26. 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 Небојша Здравковић 

4. доц. др Марија Миловановић – тутор  

5. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

6. доц. др Милица Поповић – тутор 

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

 

 

Присутни чланови Већа трећег семестра:  

 

1. проф. др Слободан Јанковић  

2. проф. др Марина Петровић 

3. проф. др Горан Михајловић   

4. доц. др Марија Миловановић – тутор  

5. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

6. доц. др Милица Поповић – тутор 

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

 

 

 



Одсутни чланови Већа:  
 

1. доц. др Душица Ђорђевић  

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

Живковић) 

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

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

Нешић) 

 

 

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. Распоред тестова задржаног знања 

5. Молбе 

 

 

 

                                                               ТАЧКА 1. 

 

Чланови Већа семестара су једногласно усвојили предложени дневни ред и 

записник са претходне седнице. 

 

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава у предтходној недељи је одржана у складу са силабусом, сем из 

предмета Фармакологија и токсикологија,што је констатовао проф.Слободан 

Јанковић ,а и тутори су потврдили,где је настава почела са закашњењем, али је 

надокнађено пропуштено време од наставе тј. студенти су задржани накнадно, да 

одслушају наставу . 

Проф. др Марина Петровић је рекла да су студентима подељени кључеви од 

ормарића за пресвлачење гардеробе. Додала је и да је известан број студената 

изостао са предавања и да су ти изостанци евидентирани. 

Руководиоц предмета  из Неурологије и психијатрије и продекан, 

констатовали су да се треба да  се обрати пажња на осавремењавање и подизање 

квалитета наставе у смислу практичне примене знања за најчешће психијатријске 

болести, њихове симптоме и шифре како би знали да их препознају у пракси. 



Продекан проф. др Татјана Кањевац је рекла да би ментори требали да 

испрате спровођење наставе из предмета Физичко васпитање и да помогну 

студентима око недоумица које имају због прошлогодишњих проблема. 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

  Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду. 

 Продекан проф. др Татјана Кањевац је рекла да тутори од студената узму 

датуме верских празника и да их доставе студентској служби.   

 

 

ТАЧКА 4. 

 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је презентовала члановима Већа 

семестра предлог термина тестова задржаног знања и позвала је наставнике да се 

сагласе са њима. Термини тестова задржаног знања ће бити прослеђени на 

електронске адресе члановима Већа семестра.  

 

 

 

ТАЧКА 5. 

 

 Одобрена је молба за надокнаду пропуштене наставе (вежби) студенту 

Андреи Јовановић. 

 

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

             Милош Јеленић                                                   Проф. др Татјана Кањевац                        
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                                                        ЗАПИСНИК 
 

 

Са 3. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних 

академских студија стоматологије, одржане дана 26. 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 Милица Поповић  

3. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

4. доц. др Марија Миловановић – тутор 

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

 

 

Присутни чланови Већа седмог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић  

2. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

3. доц. др Марија Миловановић - тутор  

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

 

 

Присутни чланови Већа деветог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић  

2. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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. проф. др Александра Лукић  

4. доц. др Јелена Тодић 

 

 

 

 

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. Распоред тестова задржаног знања 

5. 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. 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је рекла да је одобрено одржавање 

предавања у два термина из предмета Максилофацијална хирургија на ВМА (али да 

још нису прецизирани тачни термини одласка). 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је позвала Шефа катедре за радиологију 

да достави термине одржавања вежби из тог предмета у згради Завода за 

стоматологију.  Шеф катедре за радиологију је рекао да ће настава у згради Завода 



за стоматологију почети од пете недеље наставе и да ће тачне термине накнадно 

доставити. 

Доц. др Слободан Лончаревић ће наставу одржавати уторком од 14:00 до 

19:00 часова (предавања од 14:00-16:00 часова и вежбе 16:00-19:00). 

Настава за 5. и 6. недељу наставе из предмета Дентална оклузија и функција 

вилица ће се одржати у четвртак 20. 10. 2016. године уместо 13. 10. 2016. године. 

Настава за 5. и 6. недељу наставе из предмета Гнатологија и Мобилна 

протетика ће се одржати у петак 21. 10. 2016. године уместо 14. 10. 2016. године. 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

 

 

ТАЧКА 4. 

 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је презентовала члановима Већа 

семестра предлог термина тестова задржаног знања и позвала је наставнике да се 

сагласе са њима. Термини тестова задржаног знања ће бити прослеђени на 

електронске адресе члановима Већа семестра.  

 

 

 

ТАЧКА 5. 

 

 Одбијена је молба студента Станковић Младена за изостанак са предавања 

из предмета које није положио са треће године студија. 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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