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Са 7. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 24. 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. проф. др Нела Ђоновић 

5. проф. др Слободан Јанковић  

6. доц. др Марија Миловановић 

7. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

8. доц. др Милица Поповић – тутор 

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



Одсутни чланови Већа:  
 

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

Живковић) 

 

 

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. Тестови задржаног знања (анализа) 

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. 

       Доц. др Милица Боровчанин је обавестила чланове Већа семестра да је на седници 

катедре за Психијатрију договорено да проф. др Драгана Ристић одржи наставу уместо 

проф. др Славице Ђукић Дејановић у 7. недељи наставе.  

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

неки резултати каснили иако су катедре на време доставиле резултате. 

Проф. др Небојша Здравковић уколико жели да мења термин, у писаној форми 

електронским путем да достави предлог промене термина вежби из предмета 

Информатика, да би се размотрило на Већу семестара. 

Речено је да доц. др Душица Ђорђевић припреми табелу са планираним 

активностима студената у наредном периоду из предмета Физичко васпитање. 

Усвајање базе тест питања на основу предлога проф. др Слободана Јанковића биће 

на наредној седници Већа семестра.  

 

 

  

 



 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих проблема у 

раду.  

Устаљена ротација група,после седме недеље. 

  

  

 

 

ТАЧКА 4. 

 

 

Проф. др Ивана Живановић - Мачужић је презентовала члановима Већа семестра 

анализу првог модулског теста из предмета Анатомија са морфологијом зуба и анализу 

теста задржаног знања из предмета Анатомија са морфологијом зуба ( проф. др Миодраг 

Јевтић који је био на контроли наставе из предмета Интерна медицина са педијатријом је 

негодовао зашто се спроводи Тест задржаног знања у термину одржавања наставе).Није 

информисан о тестовима задржаног знања,па је морао да сачека извођење теста.  

Проф. др Слободан Јанковић је презентовао члановима Већа семестра анализу 

првог модулског теста из предмета Фармакологија и токсикологија и анализу теста 

задржаног знања из предмета Фармакологија и токсикологија. Додао је да je упозорио 

поједине наставнике са његове Катедре да олако и неосновано не дају студентима највеће 

оцене на недељној активности.   

 

 

 

ТАЧКА 5. 

 

Одобрене су молбе за надокнаду пропуштене наставе студентима Павлу 

Милановићу и Невени Симовић. 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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Са 7. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 24. 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 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. Тестови задржаног знања(анализа) 

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.  

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

резултати каснили иако су катедре на време доставиле резултате. 

 Потребно је да се настава из максилофацијане хирургије која се одржава на ВМА 

организује адекватно,што се тиче организованог доласка и враћања студената. 

Радиологија, потсећање,распоред вежби, доставити. 

 

 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 



Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду. Студенти постижу резултате сходно уложеном труду. 

Потсећени су тутори да доставе верске празнике ,уколико нису,студентској 

служби. 

            Устаљена  ротација група,после седме недеље. 

 

 

 

 

 

 

ТАЧКА 4. 

 

 Није било молби студената за надокнаду пропуштене наставе. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                  Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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