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Са 9. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 07. 11. 2016. године у 14:00 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 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 

7. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

 

Присутни чланови Већа трећег семестра:  

 

1. проф. др Јасмина Кнежевић  

2. проф. др Горан Михајловић  

3. проф. др  Жељко Мијаиловић  

4. проф. др Светлана Милетић Дракулић 

5. проф. др Нела Ђоновић 

6. проф. др Слободан Јанковић  

7. доц. др Марија Миловановић – тутор 

8. доц. др Милица Поповић – тутор 

9. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

10. 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. Тијана Вујачић - 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,контрола наставе 

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. 

       Извештаји о одржаној настави за седму и осму недељу за предмет Народно здравље 

нису послати на заједничке адресе и сходно томе резултати нису истакнути на сајту 

факултета. Потребно је да се табела за праћење наставе хитно ажурира како би се 

исправио пропуст. 

 Настава за десету недељу предмета Информатика биће одржана у деветој недељи 

наставе, док ће девета и десета недеља вежби бити одржана у десетој недељи наставе. 

 Проф. др Ирена Танасковић је обавестила присутне да сарадници у настави 

присуствују предавањима, у складу са сугестијом изнетој на седници Већа семестaра.  

Доц. др Душица Ђорђевић је презентовала члановима Већа семестра распоред свих 

активности у склопу наставе предмета Физичко васпитање. С обзиром да студенти слабо 

посећују понуђене наставне активности, иако су активности бројне, руководилац предмета 

је предложила да се за идућу годину смањи број часова. Такође је истакла да студенти 

касне на предавања. 



 Проф. др Горан Михајловић је презентовао члановима Већа семестра 

анализу првог модулског теста за предмет Неурологија и психијатрија. 

Доц. др Владимир Живковић је презентовао члановима Већа семестра анализу 

првог модулског теста за предмет Физиологија. 

Истакнуто је да  наставници не морају најављивати своје контролорство 

реализаторима модулских тестова.  

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

Доц. др Милица Боровчанин је изнела сугестију да би студенти прво требало да 

слушају наставу предмета Вештина комуникације, а онда наставу предмета Неурологија и 

психијатрија, што може исто и да се односи на наставу предмета Инфективне болести и 

Микробиологија и имунологија. 

Потребно је да се овај предлог о измени у наставном плану и програму достави 

продекану ИАСС у писаној форми. 

 

ТАЧКА 4. 

 

 

Проф. др Нела Ђоновић је презентовала члановима Већа семестра анализу теста 

задржаног знања за предмет Народно здравље. 

Проф. др Небојша Здравковић је презентовао члановима Већа семестра анализу 

првог модулског теста за предмет Информатика. 

 

ТАЧКА 5. 

 

Одобрена је молба студента Анђеле Љубисављевић за ослобађање наставе за 

предмет Физичко васпитање у школској 2016/17. години. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Тијана Вујачић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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Са 9. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 07.11. 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 - тутор 

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 - тутор 

2. доц. др Марија Миловановић - тутор  

3. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

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

 

 

Присутни чланови Већа деветог семестра:  

 

1. доц. др Милица Поповић - тутор 

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. проф. др Милан Мијаиловић 

4. доц. др Драган Газивода 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. Тијана Вујачић - у својству записничара 

 

 

Проф. др Татјана Кањевац је отворила седницу и предложила је следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда и записника 

2. Извештаји о одржаној настави,план наставе за следећи семестар  

3. Извештаји тутора 

4. Тестови задржаног знања(анализа) 

5. Молбе 

 

 

 

 

                                                                    ТАЧКА 1. 

 

 Констатовано је да није испуњен кворум. 

 

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава је одржана у складу са силабусом.  

 У уторак, 08.11.2016. студенти пете године ИАСС ће слушати наставу предмета 

Максилофацијална хирургија на Војномедицинској академији у Београду. Студенти ће 

путовати за Београд у пратњи истраживача сарадник за овај предмет. 

 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано да нема већих 

проблема у раду.  

 

 

 

 



ТАЧКА 4. 

 

 Студенти који нису полагали тестове задржаног задржаног знања биће у обавези да 

их полажу на крају семестра. 

 

ТАЧКА 5. 

 

 Молбе за надокнаду пропуштене наставе биће размотрене на наредној седници 

Већа семестaра. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                     Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Тијана Вујачић                                                    Проф. др Татјана Кањевац 
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