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                                                        ЗАПИСНИК 
 

 

Са 4. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 03. 10. 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 Душица Ђорђевић  

5. доц. др Марија Миловановић – тутор  

6. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

7. доц. др Милица Поповић – тутор 

8. 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.  

5. доц. др Марија Миловановић 

6. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

7. доц. др Милица Поповић – тутор 

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

 

 

 



Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Владимир Јаковљевић  

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

Нешић) 

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

 

 

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. Усаглашавање 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. 

 Из предмета Интерна медицина са педијатријом нису се подударала питања 

на вежбама са одржаном наставом на предавањима (приликом испитивања код   

асс. Ивана Симића). Речено је да се питања на вежбама морају подударати са 

одржаном наставом на предавањима. 

 Проф. др Ирена Танасковић је предложила да се за тестове задржаног знања 

користе питања која су ранијих година била на тестовима, како би се упоредили 

резултати различитих генерација. Чланови Већа семестра су се сагласили са овим 

предлогом.  

 Молба Катедре за Патолошку анатомију за усвајање базе тест питања је 

враћена Катедри јер нико са катедре није дошао на седницу да образложи и 

презентује питања и зато што су поднета помешана питања са Интегрисаних 

академских студија медицине и Интегрисаних академских студија стоматологије. 

 

  



 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

Продекан проф. др Татјана Кањевац је позвала туторе да студентској служби 

доставе термине верских празника студената из својих туторских група. 

 

 

ТАЧКА 4. 

 

Термини тестова задржаног знања су прослеђени на електронске адресе 

члановима Већа семестра. 

Чланови Већа семестра су се сагласили са предложеним терминима.  

 

 

ТАЧКА 5. 

 

 Одобрене су молба студента Анђеле Љубисављевић, Исидоре Перовић и 

Кристине Јовановић за надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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                                                   ЗАПИСНИК 
 

 

Са 4. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних 

академских студија стоматологије, одржане дана 03. 10. 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 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  

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 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  

2. доц. др Слободан Лончаревић 

3. доц. др Драган Газивода 

 

 

 

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. Усаглашавање 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. 

 Из предмета Ортопедија вилица нису на сајту Факултета истакнути 

резултати активност за трећу недељу наставе. 

 Предложено је да се за тестове задржаног знања користе питања која су 

ранијих година била на тестовима. Чланови Већа семестра су се сагласили са овим 

предлогом.  

Продекан проф. др Татјана Кањевац је позвала проф. др Милан Мијаиловића 

да достави термине по групама за вежбе у кабитету за рендген у згради Завода за 

стоматологију. 

 

 

  

 



 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.   

 

 

ТАЧКА 4. 

 

Термини тестова задржаног знања су прослеђени на електронске адресе 

члановима Већа семестра. Термин теста задржаног занања из предмета Радиологија 

биће накнадно утврђен. 

Чланови Већа семестра су се сагласили са предложеним терминима.  

 

 

 

ТАЧКА 5. 

 

 Одобрене су молба студента Сање Вујовић и Катарине Гаровић за 

надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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