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Са 6. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 17. 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 Марина Петровић  

2. проф. др Горан Михајловић  

3. проф. др  Жељко Мијаиловић  

4. доц. др Марија Миловановић 

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

Живковић) 

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

3. проф. др Слободан Јанковић ,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 (тестови) 

3. Извештаји тутора 

4. Извођење наставе и контрола студената 

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. 

       Проф. др Ирена Танасковић је презентовала члановима Већа семестра анализу 

теста задржаног знања из предмета Хистологија и цитологија са ембриологијом (рекла је 

да су на тесту највише подбацили студенти који су прошле године имали највише оцене). 

 Проф. др Небојша Здравковић је презентовао члановима Већа семестра анализу 

првог модулског теста из предмета Информатика. 

Проф. др Жељко Мијаиловић је презентовао члановима Већа семестра анализу 

првог модулског теста из предмета Инфективне болести. 

 Поновљено је да студентима не треба олако давати највеће оцене на активности у 

настави,без покрићаили олако и да треба исконтролисати рад сарадника уколико њихов 

суд утиче на формирање оцене за активност у настави. 

 Констатовано је да за наредну школску годину треба размислити о вредновању 

отворених тест питања, као и о броју тих питања у модулским тестовима. 



 Током претходне недеље било је извесних проблема са сајтом Факултета, па су 

неки резултати каснилииако  су катедре на време доставиле резултате. 

  

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

  

 

 

ТАЧКА 4. 

 

 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је пренела закључак са колегијума декана  да 

ће контролори и Продекани обилазити и контролисати одржавање наставе. Додала је да је 

неопходно поштовати сатницу за паузу која је предвиђена распоредом и силабусом.  

Речено је да је упутно да сарадници у настави присуствују извођењу наставе,тако 

би били у току са градивом које држи одређени наставник. 

Студентима треба забранити уношење хране у учионице,пошто је приликом 

контроле наставе та појава уочена у више махова. 

 

 

ТАЧКА 5. 

 

Није било молби студента за надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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Са 6. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 17. 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. 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. доц. др Слободан Лончаревић 

2. 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 (тестови) 

3. Извештаји тутора 

4. Извођење наставе и контрола студената 

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.  

Проф. др Милан Мијаиловић је рекао да ће до наредне седнице Већа семестра 

достави термине по групама за вежбе у згради Завода за стоматологију из предмета 

Радиологија. Речено је да ће следеће недеље вежбе из предмета Радиологија бити одржане 

у згради Завода за стоматологију. 

Доц. др Милица Поповић је презентовала члановима Већа семестра анализу теста 

задржаног знања из предмета Рестауративна одонтологија II и из предмета Болести зуба - 

претклиника. 

Поновљено је да студентима не треба олако давати највеће оцене на активности у 

настави. 

 Констатовано је да за наредну школску годину треба размислити о вредновању 

отворених тест питања, као и о броју тих питања у модулским тестовима. 

 

 



ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду. Студент Васиљевић Урош не долази на наставу и није се формално 

јављао тутору.Тренутно је пропустио доста наставних јединица и статус му је неизвестан . 

 

 

ТАЧКА 4. 

 

 

Продекан проф. др Татјана Кањевац је рекла да ће контролори и Продекани 

обилазити и контролисати одржавање наставе. Додала је да је неопходно поштовати 

сатницу за паузу која је предвиђена распоредом и силабусом.  

Речено је да је упутно да сарадници у настави присуствују извођењу наставе. 

Студентима треба забранити уношење хране у учионице. 

 

 

 

ТАЧКА 5. 

 

 Одобрена je молба за надокнаду пропуштене наставе студентима Маји Мутавџић и 

Теодори Видојевић. 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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