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ПУБЛИКОВАЛИ СМО
У петак 7. децембра

2007. године, са почетком у

17 часова, одржана је

ревија научно-истраживач-

ких радова које су у проте-

клих годину дана написали

и објавили наставници и

сарадници нашег факулте-

та. У име комисије, присут-

нима се обратио проф. др

Драган Миловановић. У

току протекле године 14

наставника и сарадника (7

професора, 3 доцента и 4 асистента)

публиковало је  34 рада  у часописима

са ИМПАКТ фактором, који представља

степен цитираности радова у протекле

две године у светски признатим научним

часописима. Оно чиме наш факултет

може да се похвали је чињеница да је у

протеклој години тај фактор износио

64,64 а ове 104,2 (просечна вредност

ИМПАКТ фактора по раду износи 3,07).

Најзначајнији од свих радова је рад

проф. др Миодрага Стојковића са 22,45. 
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КВИЗ 2007.
У оквиру обележавања тридесетогодишњице рада факултета у

петак, 7. децембра, са почетком у 14 часова, одржан је СТУДЕНТСКИ

КВИЗ. У конкуренцији дванаест екипа, које су се ове године такмичи-

ле у знању, победу је однела екипа у саставу: МИЛИЋ ПЕТАР, СЛАВ-

КОВИЋ ВЛАДИМИР, ЕРЧЕВИЋ ВЛАДИМИР и ЈОВАНОВИЋ УРОШ.

Победници су добили новчану награду у износу од 3000,00 динара

по члану екипе. Још једном честитамо овогодишњим победницима.  

РЕЗАЊЕ 
КОЛАЧА

Централног дана прославе Дана

факултета, на дан Светог Алимпија

Столпника, факултетске славе, 9.

децембра, у Деканату сечен је слав-

ски колач. Домаћин славе

ове године

био је пред-

седник Савета нашег факултета,

доц. др Јанко Ђурић, који је славу

предао следећем домаћину, 

проф. др Милораду Јевтићу.

Сечење славског колача 

у присуству многобројних гостију

обавио је Епископ шумадијски 

господин Јован Младеновић са

свештенством Епархије 

шумадијске. Присутнима су се

поред домаћина славе 

обратили и градоначелник

Крагујевца Верољуб 

Стевановић, ректор Државне

Медицинске академије из

Смоленска проф. др Владимир

Григоријевич Пљешков и

др Зоран Срзентић, директор бол-

нице "Др Блажо Орландић" из Бара.

Резању славског колача присуство-

вали су многобројни гости, профе-

сори и студенти нашег факултета,

који су својим присуством увелича-

ли овај битан догађај. 
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постигли најбоље резултате. Поред

похвала, најбољим студентима

додељени су и златници са жигом

факултета. Најбољем дипломцу

Миљану Фолићу, поред награде

факултета, уручена је и новчана

награда Универзитета у Крагујевцу.

У анкети, која се традиционално

спроведени међу студентима свих

година, за најбоље  предаваче и

асистенте изабрани су:

Из базичних предклиничких пред-

мета изабран је доц. др Предраг

Саздановић и асистент др Маја

Саздановић, док су највећи проце-

нат гласова студената са клиничких

предмета добили

доц. др Јанко

Ђурић и асистент

др Дејан

Петровић.

Свечану 

доделу 

диплома и награ-

да увеличао је

Камерни оркестар

ФИЛУМ-а под

диригентском

палицом

Александра Саше

Спасића.

даље настављена 

доделом диплома и полага-

њем Хипократове заклетве.

И ове године у оквиру обележава-

ња Дана факултета награђени су

студенти који су  у својој генерацији

Од оснивања факултета

до данас на Медицинском

факултету диплому док-

тора медицине стекло је

укупно 2100 студената. У

години у којој наш факул-

тет обележава тридесето-

годишњицу постојања,

диплому је добило 13 спе-

цијалиста, 15 магистара

медицинских наука, 58

студената

основних стру-

ковних студија,

128 студената

основних сту-

дија за доктора медицине.

Свечаност поводом додела дипло-

ма одржана је у суботу, 8. децембра

у амфитеатру "Проф. др Милосав

Костић". Генерацији која је стекла

диплому доктора медицине у години

јубилеја, факултет је обезбедио

чланство у Српском лекарском

друштву. Пред препуним амфитеа-

тром присутним дипломцима, поред

декана проф. др Небојше

Арсенијевића, ректора крагујевачког

Универзитета, проф. др Милоша

Ђурана, обратио се  и председник

Српског лекарског друштва проф.

др Војкан Станић. Свечаност је 

ДОДЕЛА
ДИПЛОМА

УРУЧЕЊЕ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА,

УРУЧЕЊЕ НАГРАДА НАЈБОЉИМ 

ПРЕДАВАЧИМА И АСИСТЕНТИМА
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РАДНА МЕСТА
ЗА ДВА НАЈБОЉА 

ДИПЛОМЦА
На свечаној додели диплома која је одр-

жана у суботу  8. децембра, директор КЦ

Крагујевац проф. др Радомир Павловић,

свечано је објавио да ће два најбоља дип-

ломца бити примљена у стални радни

однос у КЦ Крагујевац. Ова лепа награда

за најбоље студенте који су завршили

Медицински факултет у Крагујевцу, поста-

ће традиција којом ће се још једном награ-

дити труд и вредан рад наших студената.

Ове године су признање најбољих дипло-

маца понели Миљан Фолић и Весна

Чокановић, тако да ће они бити први сту-

денти нашег факултета који ће одмах

након завршених студија бити запослени у

КЦ Крагујевац. 

Надамо се да ће ова изузетна награда

бити мотив за остале студенте да постижу

што боље резултате током студирања.

АКРЕДИТАЦИЈА
Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и сту-

дијски програми испуњавају стандарде које је утврдио

Национални савет, и да високошколска установа има право

на издавање јавних исправа у складу са Законом о високом 

образовању.

У поступку акредитације високошколске установе утврђује се да

ли установа испуњава и одговарајуће услове који су, по Закону о

високом образовању, предвиђени за дате установе које обављају

високошколску делатност.

Дозволу за рад издаје Министарство, на захтев високошколске

установе.

Процес акредитације факултета трајаће две године и подељен је

у четири циклуса.

Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, један је од

првих медицинских факултета у зељи и први факултет нашег

Универзитета, који је ушао у процес акредитације у првом кварталу.

Наш факултет је у процес акредитације ушао са четири сту-

дијска програма:

• интегрисане академске студије за доктора медицине

• интегрисане академске студије за магистра фармације

• основне струковне студије

• докторске академске студије

!

ФИЛМСКИ МАРАТОН
Студентска дешавања

за Дан факултета ове

године проширена су

и пројекцијама фил-

мова. У амфитетару

Медицинског факултета,

приказана су два филма

са медицинском темати-

ком: Франкенштајн

(1993.) и Закрпа Адамс.

Пројекцијама је 

присуствовало преко

тридесет студената.

СПОРТСКА 

ДЕШАВАЊА
У суботу 8. децембра у спортској

хали "Језеро", одигране су четири

пријатељске утакмице између екипа

нашег факултета и екипа других

факултета Универзитета у

Крагујевцу. 

Резултати ревијалних утакмица су:

Рукомет (М): 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

- МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 17:15

Кошарка (М):

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

-ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 45:49

Кошарка (Ж): МЕДИЦИНСКИ

ФАКУЛТЕТ-ПМФ 44:34

Одбојка (М): МЕДИЦИНСКИ

ФАКУЛТЕТ-ПМФ 2:1

СВЕЧАНА

АКАДЕМИЈА
Пред препуним амфитеатром нашег 

факултета ове године одржана је 

несвакидашња Свечана академија. 

Уметничко-сценским перформансом ретроспективно

је приказана  историја града, развојни пут

Медицинског факултета у Крагујевцу од оснивања 9.

децембра 1977. године до данас, као и визија

нашег факултета за будућност. 

Овај перформанс осмислио је и режирао Видан

Папић, професор ликовних уметности и човек

који је дао визуелни печат изгледу нашег

факултета. 
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ДРЖАВНА
МЕДИЦИНСКА

АКАДЕМИЈА
у посети Медицинском 

факултету у Крагујевцу

(од 14-19. маја 2007. године)

У мају месецу 2007. године,

Медицински факултет у Крагујевцу

посетила је делегација са Државне

медицинске академије из Смоленска,

коју су чинили професори овог

факултета и то: Владислав

Викторович Димиткин-проректор за

међународну сарадњу, Људмила

Вјаћеславнова Козлова-проректор за

организацију наставе и Наталија

Валентивнова Беденкова-начелник

за организацију наставе. 

Посета је трајала шест дана, 

а главни циљ ове посете био је

потписивање Протокола 

о сарадњи наших факултета и сту-

дентских организација. 

За време ове посете, наставници

и студенти нашег факултета су  кроз

презентацију Државне медицинске

академије из Смоленска, имали при-

лику да се упознају са овом институ-

цијом, а студенете је највише обра-

довао филм њихових студената

спремљен специјално за ову посету. 

Током  боравка, професори из

Русије посетили су манастир

Студеницу, Тополу, Аранђеловац и

нашу научно-наставну базу ВМА.

У част посете братске делегације

Медицински факултет организовао

је српско-руско књижевно вече.

Поред наших драгих пријатеља из

Смоленска, са нама су то вече били

и аташе Руске амбасаде у Србији,

глумац Саша Пилиповић, песници

Дејан Петровић, Јасмина

Арсенијевић, Никола Ђуран и

Раденко Бјелановић. Ова сарадња

наша два факултета наставила се

посетом нашег декана њиховој

Академији у Смоленску крајем сеп-

тембра ове године.  Од 25. до 29.

октобра 2007. године, Државна

медицинска академија  организовала

је Конгрес студената медицине сло-

венских народа, на коме је учество-

вало и 10 наших студената поред

студената из Украјине, Белорусије и

домаћина из Русије. Ова лепа

сарадња наставља се и даље.

Челници ове високо-образовне уста-

нове били су наши драги гости пово-

дом прославе тридесет година рада

Медицинског факултета у Крагујевцу.

На Копаонику, у периоду од 26-30. априла 2007. године, одржан је 48.

Конгрес студената медицинских наука. Студенти Медицинског факулте-

та у Крагујевцу ове године су се представили са 62 рада из готово свих

сесија. Организатор овог сусрета је Медицински факултет Универзитета у

Нишу, који је додељивао награде за најбоље презентоване радове. 

Међу тим награђеним радовима налазе се и четри рада,

из имунологије, патофизиологије, физиологије и педијатрије, 

које су презентовали наши студенти.

Домаћин овогодишње 31.

Медицинијаде били смо ми,

Медицински факултет

Универзитета у Крагујевцу. У

сарадњи са туристичком

агенцијом "Престиж" из

Крагујевца успели смо

да угостимо око 1200

учесника са 10 факул-

тета из земље и 5

факултета из региона,

у простору хотела

"Конаци" на

Копаонику. 

На овогодишњој меди-

цинијади у име нашег

факултета спортисти су

наступали у тринаест

дисциплина. Иако ни једна

екипа није освојила прво

место, успеси наших спор-

тиста остали су веома запа-

жени, а у укупном пласма-

ну заузели смо четврто

место. 

Сребрне медаље освојили

смо у:

• стрељаштву, 

у женској конкуренцији

• рукомету, 

у мушкој конкуренцији

Бронзане медаље

освојили смо у:

• кошарци, 

у мушкој конкуренцији

• рукомету, у женској

конкуренцији

• стоном тенису, 

у мушкој конкуренцији

• стоном тенису, 

у женској конкуренцији

• кросу

Четврто место освојили смо у:

• тенису

• шаху

И ова Медицинијада, као и пре-

тходне, била је стециште добре

забаве, дружења и углавном 

фер и коректног 

спортског надметања.

31. МЕДИЦИНИЈАДА 
КОПАОНИК 1-6. МАЈА 2007. ГОДИНЕ

из 
СМОЛ ЕНСКА

ПРОФ. ДР ВЕЉКО ВЛАИСАВЉЕВИЋ
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР НАШЕГ ФАКУЛТЕТА

Једногласном одлуком Катедре

за Гинекологију и акушерства упу-

ћен је позив акад. проф. др Вељку

Влаисављевићу, редовном профе-

сору Медицинског факултета

Универзитета у Љубљани,  за

место гостујућег професора на

предмету Гинекологија и акушер-

ство на дипломским студијама и

Хумана репродукција на докторским

студијама.  Велико нам је задовољ-

ство да је проф. др Влаисављевић

прихватио наш позив, и  инаугура-

ционим предавањем, које је одржао

25. маја 2007. године,  проглашен је

у звање гостујућег професора на

Медицинском факултету у

Крагујевцу.

Проф. др Влаисављевић је у

амфитеатру нашег факултета одр-

жао предавање на тему:

„Неплодност: време за редефини-

цију улоге асистиране репродук-

ције“. Изврсно предавање проф.

Влаисављевића могли су да чују

наставници, сарадници и студенти

нашег факултета.

Медицински факултет у

Крагујевцу, институција која тежи да

постане престижна установа у

овом делу Европе, уписала је још

једног врхунског стручњака у свој

списак наставног кадра, тежећи

тиме да својим студентима пружи

највиши ниво знања који се у дана-

шње време може обезбедити.

КОНГРЕС СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА48.
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На Медицинском факултету
Студентски парламент званично је
конституисан у октобру 2006. годи-
не, када су били одржани и први
избори за састав овог студентског
тела. Мандат садашњих чланова и
руководства Студентског парламен-
та трајаће до априла 2008. године,
када ће по закону уследити
нови избори.

Студентски Парламент 
Медицинског факултета ради
у следећем саставу:

• председник : Бранко Анђелковић
• потпредседници: Јелена 

Јанковић и Војин Ковачевић
• ресор за међународну и 

међуфакултетску сарадњу: 
Ђорђе Милићевић

• ресор за хумани и едукативни
рад: Милена Илић

• ресор за промоцију медицине:
Драган Стевановић

• ресор за борбу против 
корупције: Радан Шекуларац

• ресор за спорт: Јовица Думић
• ЦНИРС: Војин Ковачевић
• ресор за културу и забаву:

Данијела Базић
• ресор за статус и стандард 

студената: Илија Јефтић
• ресор за праћење квалитета

наставе: Милан Зарић
• ПР: Звездана Турудић

Изабран нов студент продекан

На последњој седници Студентског
парламента изабран је нови студент
продекан, јер је досадашњи Ивица
Обрадовић у међувремену завршио
факултет. На место новог студента
продекана изабран је Драган
Столовић, коме ће мандат трајати
до априла 2008. године.

Чланови Савета факултета из
реда студената

• Јовица Думић
• Јелена Јанковић
• Илија Јефтић

Чланови Научно-наставног већа
из реда студената

• Данијела Базић
• Владимир Перић
• Милан Ковачић
• Милена Илић
• Марко Биџић

У току 2007.године наш факултет је
организовао Медицинијаду на
Копаонику. Организација
Медицинијаде добијена је заслугама
нашег парламента. Припреме су
трајале око три месеца у којима су
представници парламента нашли и
спонзоре: Галеника, КУЧ компани,
Штарк, Таково осигурање, Призма.
Захваљујући факултету и спонзори-
ма обезбеђени су поклон пакети за
учеснике; бесплатан одлазак свих
спортских екипа; мајице за наше
спортисте. У универзитетском парла-
менту добијено је место потпредсед-
ника-Војин Ковачевић, координатора
ресора за статус и стандард студена-
та-Илија Јефтић и члана савета уни-
верзитета-Бранко Анђелковић.

И у овој години наставља се
сарадња са Књажевско-српским
театром коју је наш факултет оства-
рио у протеклом периоду. На почет-
ку ове акције подељено је 100 бес-
платних улазница, а остале су се
продавале по цени од 100 динара.
Са маркетиншким промотером позо-

ришта договара се по једна пред-
става месечно, коју студенти нашег
факултета могу да одгледају. На
репертоару су се до сада нашле и
неке култне представе као што су
„Чудо по Јоакиму” (која је и награђе-
на на Јоаким фесту) и „Ромео и
Јулија”. Иницијатори смо сарадње
између позоришта и студента про-
ректора, како би се ова сарадња
пренела и на Универзитет.

Што се спорта тиче доста тога је
урађено у протеклом периоду.
Истичемо чињеницу да су формира-
не све екипе, обезбеђени су рекви-
зити за све спортове и обезбеђени
су термини за тренинге. Термине
сада имају кошаркаши, кошаркаши-
це, одбојкаши, одбојкашице, руко-
меташи, стонотенисери и фудбале-
ри. План је да се током ове године
обезбеде и термини за тенисере,
пливаче и стрелце. Од резултата
којима можемо да се похвалимо
јесте и освајање другог места у лиги
Универзитета у кошарци у конкурен-
цији мушкараца.

6

ШТА ЈЕ ДО САДА УРАЂЕНО
Наш факултет је једини који расписује тендер за организацију апсолвентске

екскурзије. Ове године наше студенте водиће агенција „Модена” из Новог Сада
И 2007. године успешно је организовано Вече медицинара које се већ тради-

ционално организује у хотелу „Крагујевац”. Цена улазнице била је 850 динара, а
присутне, њих око 330,  забављао је крагујевачки састав „Мега бенд”. Провод је
настављен журком у клубу „La Cinema”.

И у 2007. години студенти нашег факултета могли су организовано да посете
Међународни сајам књига, који се сваке године одржава у Београду. За наше
студенте био је организован бесплатан превоз и куповина карата по нижој цени.

У току протекле године отворена су и нова радна места за студенте и то у
читаоници и у Студентском парламенту.

КОЈИ СУ ПЛАНОВИ
- Израда пројекта о увођењу 

обавезног Папаниколау теста
за студенткиње. Иницијатор 
овог пројекта је наш факултет, 
а радиће се у сарадњи
са другим факултетима

- Организација поклоничког 
путовања на Острог са посетом
Требињу

- Организовање сајма стручне
литературе на нашем факултету

- Спровођење хуманитарне 
акције за  децу из дома Младост 
у сарадњи са СРМС-ом тј. 
организацијом студената 
и доктора медицине

- Додела стипендија студентима
родитељима.

РАЗГОВОР СА БРАНКОМ АНЂЕЛКОВИЋЕМ

СТУДЕНТСКИ

ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДСЕДНИК ПАРЛАМЕНТА
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?
Срећну Нову годину 
честитамо 
Вам ми.
П.С. иако нам нисте дали 

пакетиће, шмрц!

!
И срећан Вам Божић!
И опет ми
П.С. супер нам је зграда
сређена у овој старој години,
у Новој ако би могла једна
жута штрафта по сред 
зидова у ходнику.

...И наравно, срећна Вам и
Српска нова година!

Да, да, опет смо то ми.

?
Управо су код Лепе Јеле
стигли неки пакетићи.
Јесу ли за нас?

Опет ми.

?
С обзиром да ће се
китити јелка уочи
Нове године, нас
занима 

хоћемо ли добити
пакетиће?!

!
Молимо раднице у 
библиотеци поред читаонице
да буду мало тише у току свог

радног времена.

Студент II године 
Медицинског факултета

!
Могу ли тише да кокодачу 
кокошке из библиотеке!!!!!!!!!!
Много су бучне!!!!!!!!!!

Студент III године 
Медицинског факултета

?
Велики поздрав,
Не знам да ли ће ово
неко 
прочитати или ће зав-
ршити у канти за
смеће. Надам се да ће
ово ипак неко прочита-

ти, иако можда није баш занимљи-
во. Када сам уписао овај факултет
мислио сам да ћу имати времена
за све, али то и није баш тако.
Немам баш пуно времена, али то
је и нормално, јер је факултет
такав да тражи пуно времена, но
не жалим се. Мислим да је управа
факултета изузетна и да управо
она утиче да се 
студенти лепо осећају на 
факултету. Поствили су цвеће, 
огледала, реновирали сале, 
заиста све похвале!!!!
Наравно, постоје и ствари које ме
иритирају на факултету, што је и
нормално. Али, има и оних који ми
се допадају. Посебно бих похвалио
рад доцента др Дејана Јеремића,
не кажем ја да и остали не предају
(лоше) добро, али личо мени се
највише допада предавање
доцента др Јеремића. Можда, он
тако предаје што је 
специјализирао анатомоју, али
мислим да је његово излагање
заиста феноменално. Доцент др
Дејан Јеремић тако смирено изла-
же чињенице, од простијих ка сло-
женијим, да притом ни једном не
повиси тон или не дај боже да
некога изгрди због непажње.
Његова предавања су занимљива,
и може доста тога да се научи и
запамти, ако се пажљиво прати.
Што се колоквијума тиче, мислим
да је такође био фер. Можда, неки
студенти се жале да доцент др
Јеремић није био фер на 
колоквијуму, мада ја мислим 
да то није тачно. Није сад да (га) ја
браним доцента др Јеремића, и
мене је ''оборио'' два пута на
колоквијуму, али то је било у реду,
нисам знао друго питање, и ето.

Ко је лепо научио анатомију, он је
положио без проблема. Ја лично
мислим да је боље да ме сада
доцент др Јеремић ''обори '' на
колоквијуму, него да ме убеђује да
знам, а у ствари не знам, јер ме
''пушта'' на колоквијуму. Надам се
да разумете о чему говорим. Зато
мислим да су критике појединих
студената на рачун доцента др
Јеремића неосноване, 
и да колеге на тај начин желе да
пребаце кривицу на другог, јер
нису научили и нису положили 
колоквијум. Ја, само реално
говорим(пишем), можда треба да
подржим колеге, јер ћу 
са њима бити више година 
студирања, али не могу да 
подржим неког, ко није у праву
(по мом мишљењу).

Хвала на пажњи!!!!!!!!!!!

Љубомир Поповић

!
Дарко из генетике је 
највећи
цар на факултету!!!
Да сам ја професор, 

избацио бих мене са наставе 
бар 35 пута, али он није 
ни једном и зато је заиста најбољи 
човек кога знам!!!

?
МОЛБА|
Декану Медицинског
факултета да:
1. некако, не знам
како, забрани оста-
вљање књига по
читаоници....

2. задужи човека, који ће се брину-
ти о дисциплини у читаоници....
унапред захвалан ваш студент!!!

!
Се*ем вам се 
у овакав аутомат 
за кафу, најгори у граду.


