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Са 8. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 31. 10. 2016. године у 14:00 часова у сали број 2, у 

просторијама Завода за стоматологију Факултета медицинских наука. 

Седницу Већа семестра је водио Декан проф. др Предраг Чановић. 

 

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 Поповић – 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 Поповић – тутор 

 

 

 



Одсутни чланови Већа:  
 

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

Живковић) 

2. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. проф. др Драгана Игњатовић Ристић 

2. Милош Јеленић - у својству записничара 

 

 

Проф. др Предраг Чановић је отворио седницу и предложио је 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 и предлози за банке питања 

 

 

 

                                                               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. 

Проф. др Небојша Здравковић је предложио да се настава из предмета 

Информатика  предвиђена за 17. 11. 2016. године у 15 часова одржи 16. 11. 2016. године у 

17 часова због спречености наставника да одржи наставу. Додао је да је проверио да су 

сале слободне у новопредложеном термину. Декан проф. др Предраг Чановић је рекао да 

треба упутити писано обавештење за сајт Факултета како би студенти били благовремено 

обавештени. 

Проф. др Ирена Танасковић је презентовала члановима Већа семестра анализу 

првог модулског теста из предмета Хистологија и цитологија са ембриологијом. 

Проф. др Марина Петровић је презентовала члановима Већа семестра анализу теста 

задржаног знања из предмета Интерна медицина са педијатријом. 



Проф. др Горан Михајловић је презентовао члановима Већа семестра анализу теста 

задржаног знања из предмета Неурологија и психијатрија. 

Проф. др Жељко Мијаиловић је презентовао члановима Већа семестра анализу 

теста задржаног знања из предмета Инфективне болести. 

Проф. др Драгана Игњатовић Ристић је презентовала члановима Већа семестра 

анализу теста задржаног знања из предмета Етика. 

 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

  

  

 

ТАЧКА 5. 

 

Одобрене су молбе за надокнаду пропуштене наставе студентима Душану 

Марковићу, Кристини Јовановић и Андреи Јовић. 

 

Чланови Већа семестра су усвојили базе тест питања из предмета Фармакологија и 

токсикологија: проф. др Слободана Јанковића (база од 205 тест питања),  проф. др Драгана 

Миловановића (база од 171 тест питања), проф. др Јасмине Миловановић (база од 194 тест 

питања), проф. др Михајла Јаковљевића (база од 201 тест питања), проф. др Наташе 

Ђорђевић (база од 117 тест питања), доц. др Дејане Ружић Зечевић (база од 160 тест 

питања) и доц. др Марине Костић (база од 161 тест питања). Базу питања проследити 

Комисији за издавачку делатност на даље поступање. 

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                     Д Е К А Н   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                               Проф. др Предраг Чановић                        

 



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ПЕТОГ, СЕДМОГ И ДЕВЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСС 

Број: 01- 12634 

Датум: 31. 10. 2016. године 

Крагујевац 

 

 

 

 

                                                   ЗАПИСНИК 
 

 

 

Са 8. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 31. 10. 2016. године у 14:30 часова у сали број 2, у 

просторијама Завода за стоматологију Факултета медицинских наука. 

Седницу Већа семестра је водио Декан проф. др Предраг Чановић. 

 

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 

 

 

Присутни чланови Већа седмог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић  

2. доц. др Марија Миловановић - тутор  

 

 

Присутни чланови Већа деветог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић  

2. доц. др Марија Миловановић  - тутор 

 

Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Александра Лукић  

2. доц. др Слободан Лончаревић 

3. доц. др Драган Газивода 

4. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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



Седници такође присуствовали:  
 

1. проф. др Ирена Танасковић   

2. Милош Јеленић - у својству записничара 

 

 

Проф. др Предраг Чановић је отворио седницу и предложио је 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.  

 Декан, проф др Предраг Чановић се интересовао у вези са наплатом пружања 

здравствених услуга и на који начин се здравствене услуге обављају. 

 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду. Студенти постижу резултате сходно уложеном труду. 

 

 

 

ТАЧКА 4. 

 

 Доц. др Милица Поповић је презентовала анализу теста задржаног знања из 

предмета Рестауративна одонтологија 2 - стручна пракса.  

 

 



ТАЧКА 5. 

 

 Одобрена је молба за надокнаду пропуштене наставе студенту Милици Шеатовић. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                     Д Е К А Н   
                Записничар         

             

 Милош Јеленић                                               Проф. др Предраг Чановић                        

 


	Zapisnik sa 8. sednice I i III  semestra.pdf
	Zapisnik sa 8. sednice V VII i IX semestra.pdf

