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                                                        ЗАПИСНИК 
 

 

Са 5. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 10. 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. проф. др  Жељко Мијаиловић  

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 (уместо њега присуствао доц. др Владимир 

Живковић) 

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

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. проф. др Милан Кнежевић  

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 предлози 

 

 

 

                                                               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 Горан Михајловић је предложио да се из предмета Неурологија и 

психијатрија вежбе предвиђене за петак 14. 10. 2016. године уместо у терминима 

предвиђеним силабусом одрже у терминима које ће накнадно доставити (због 

обавеза наставника и сарадника на конгресу). Додао је да ће вежбе бити одржане у 

петак поподне и да ће тачне термине доставити 11. 10. 2016. године електронским 

путем. Веће семестра се сагласило са овим предлогом. 

 Речено је да ће контролоре именовати Декан и да ће долазити изненада у 

контролу.  

 Продекан проф. др Татјана Кањевац је предложила да се студенти за највеће 

оцене при оцењивању активности у настави дају са више пажње и са темељнијом 

провером знања.  

 

 



 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

Продекан проф. др Татјана Кањевац је потсетила туторе да студентској 

служби доставе термине верских празника студената из својих туторских група. 

Доц. др Милица Поповић је рекла да је студент Предраг Шошић (који је 

распоређен у њену туторску групу) заинтересован да учествује у 

експерименталном раду из Физиологије. Студент јепохваљен од стране наставника 

са физиологије. 

 

 

 

ТАЧКА 4. 

 

 

Чланови Већа семестра су усвојили базе тест питања доц. др Весне 

Станковић (база од 200 тест питања из предмета Патолошка анатомија и база од 

200 тест питања из предмета Орална патологија).На уочене грешке је упозорен шеф 

катедре,који је доставио питања и он је дао гаранцију за кандидата и за уочене 

грешке је преузео одговорност.  Шеф катедре за Патолошку анатомију проф. др 

Милан Кнежевић је упућен да даље достави наведену базу тест питања Комисији за 

издавачку делатност,која ће дефинитивно валидирати базу. 

  

Одобрене су молба студента Милице Марић и Душана Ивановића за 

надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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                                                   ЗАПИСНИК 
 

 

Са 5. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних 

академских студија стоматологије, одржане дана 10. 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. 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 

 

 

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. проф. др Александра Лукић  

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 

 

 



 

Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Милан Мијаиловић(на конгресу) 

2. доц. др Слободан Лончаревић 

3. доц. др Драган Газивода 

 

 

 

Седници такође присуствоваo:  
 

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 предлози 

 

 

 

                                                               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 би требало променити 

чланове Комисија за стручне испите, а на основу предлога Катедри. 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.   

 

 

 

 



ТАЧКА 4. 

 

 Одобрена je молба студента Николе Лакићевића за надокнаду пропуштене 

наставе. 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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