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POTPISAN PROTOKOL
o realizaciji i finansirawu projekta 
nabavke opreme za Centar za mati~ne
}elije i dogradwe zgrade
Medicinskog fakulteta u Kragujevcu

На Медицинском Факултету у 
Крагујевцу 01.03.2011. потписан 
је Протокол о реализацији и фи-
нансирању пројекта набавке оп-
реме за Центар за матичне ћелије 
и доградње зграде Медицинског 
факултета у Крагујевцу. Пројекат 
је вредан 5,17 милиона евра од 
чега око 80% улаже Министар-
ство за науку и технолошки раз-
вој а остатак Град Крагујевац и 
Медицински факултет. Набавку 
опреме финансира Министар-
ство за науку и технолошки раз-
вој кроз аранжман са Европском 
инвестиционом банком о ула-
гању у научну инфраструктуру, 
док ће за доградњу факултета 
заједно са Министарством сред-
ства определити Град Крагујевац 
и Медицински факултет. 

Протокол су потписали тада 
министар за на-
уку и техно-
лошки раз-
вој, а сада 
потпред-
с е д н и к 
Вла де , 
Б о -

жидар Ђелић, градоначелник 
Крагујевца Верољуб Стевановић 
и декан Медицинског факултета 
у Крагујевцу проф. др Небојша 
Арсенијевић. Истакавши да је у 
питању јединствен Центар, не 
само у Србији већ и у централној 
и југоисточној Европи министар 
Ђелић је рекао да су у питању 
конкретни кораци ка томе да 
Србија постане економија знања 
која више неће извозити паметне 
људе већ паметне пројекте. Гра-
доначелник Крагујевца Верољуб 
Стевановић је рекао да је учешће 
у овом пројекту најмање што 
град може да учини и истакао 
изузетну сарадњу градске управе 
са Медицинским факултетом и 
Универзитетом. Декан Меди-
цинског факултета у Кра-
гујевцу проф. др Небојша 
Арсенијевић рекао је да 
су за успешан завршетак 
посла потребни људи 
али да се треба ста-
рати о томе да се 
институције 

док ће за доградњу факултета
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изузетну сарадњу градске управе 
са Медицинским факултетом и 
Универзитетом. Декан Меди-
цинског факултета у Кра-
гујевцу проф. др Небојша 
Арсенијевић рекао је да 
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граде тако да трају у будућим де-
ценијама. 

Идејни носилац пројекта 
Центра за матичне ћелије је ре-
довни професор Медицинског 
факултета у Крагујевцу проф. 
др Миодраг Стојковић, светски 
признати генетичар. Пројекат су 
подржали неки од водећих свет-
ских стручњака у области реге-
неративне медицине међу којима 
има и будућих сарадника Центра, 
попут проф. др Лајла Армстронга, 
проф. др Мајлинде Лако и проф. 
др Славена Ерцега који су и при-
суствовали потписивању прото-
кола. Развој Центра за матичне 
ћелије у Крагујевцу требало би 
да омогући примену матичних 

ћелија у клиници, у лечењу 
неуродегенеративних и 

аутоимунских боле-
сти (нпр. оштећења 
кичмене мождине, 
Паркинсонове и 
шећерне болести) 
и шансу да се уђе у 

равноправан од-
нос са другим 

центрима у 
Европи.
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могли су се упознати са планом и програмом наставе као и начини-
ма полагања пријемног испита на 60 домаћих и иностраних, држав-
них и приватних факултета и универзитета. Медицински факултет 
Универзитета у Крагујевцу био је и ове године једини факултет кра-
гујевачког Универзитета и једини медицински факултет који је на 
овогодишњем EDUfair-у будућим 
студентима представио своје сту-
дијске програме. 

Штанд Медицинског факул-
тета посетило је око 1000 мату-
раната и средњошколаца које су 
занимали студијски програми 
нашег факултета, а највеће инте-
ресовање и ове године владало је 
за интегрисане академске студије 
медицине, фармације и стомато-
логије, али и за академске док-
торске студије.

KRAGUJEVA^KI
MEDICINSKI FAKULTET
PETA NAU^NO-ISTRA@IVA^KA
INSTITUCIJA U ZEMQI

На најновијој рејтинг листи 
научно- истраживачких институ-
ција Србије која се односи на пре-
тходни петогодишњи период Ме-
дицински факултет Универзитета 
у Крагујевцу заузео је пето место! 
Рејтинг се прави на основу СЦИ 
листе која бележи радове објавље-
не у најугледнијим светским часо-
писима, тачније на основу утврђе-
ног СЦИ броја који обрачунава 
број радова, категорију часописа у 
којима су објављени и број учес-
ника из одређене институције.

Из проширене листе примет-
но је да су најбоље рангиране 
инститиције које се баве хемијом, 
физиком, математиком и биоме-
дицинским наукама. Са знатним 
заостатком (5 до 10 СЦИ поена) 
следе техничке науке (електрони-
ка, машинство, грађевинарство, 
информационе технологије) и 
пољопривредне науке, а на зачељу 
су друштвено- хуманистичке на-
уке и менаџмент.

1. Факултет за физичку хемију у Београду 100 (43.18)
2. Математички институт САНУ у Београду 92.98 (40.15)

3. Институт техничких наука Српске академије нау-
ка и уметности, Београд 90.83 (39.22)

4. Институт за физику у Београду 82.49 (35.62)
5. Медицински факултет у Крагујевцу 79.64 (34.39)
6. Хемијски факултет у Београду 70.03 (30.24)

7. Институт за мултидисциплинарна истраживања 
у Београду 67.72 (29.20)

8. Астрономска опсерваторија у Београду 67.30 (29.06)
9. Технолошко-металуршки факултет у Београду 67.07 (28.96)

10. Физички факултет у Београду 65.63 (28.34)
11. Природноматематички факултет у Крагујевцу 63.38 (27.37)
12. Медицински факултет у Новом Саду 62.57 (27.02)
13. Институт за нуклеарне науке Винча 61.51 (26.56)
14. Природноматематички факултет у Нишу 60.95 (26.32)
15. Стоматолошки факултет у Београду 60.93 (26.31)

16. Институт за хемију, технологију и металургију у 
Београду 56.32 (24.32)

17. Биолошки факултет у Београду 51.30 (22.15)

18. Институт за онкологију и радиологију Србије у 
Београду 49.79 (21.50)

19. Технички факултет у Бору 48.03 (20.74)
20. Медицински факултет у Нишу 43.70 (18.87)

OSMI
ME\UNARODNI 
SAJAM
OBRAZOVAWA 
EDUFAIR 2011

И ове године, под мотом „А шта 
ћеш ти да студираш?”, по осми 
пут у београдском хотелу Конти-
нентал одржан је Међународни 
сајам образовања EDUfair 2011. 
Организатори овогодишњег сај-
ма образовања у великој мери су 
се потрудили да сајам у односу на 
протекле године буде озбиљнији 
и садржајнији. Будући бруцоши 
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PREDAVAWE AMBASADORA KONUZINA

И пролеће 2011. године обеле-
жила су предавања стручњака из 
иностранства на Медицинском 
факултету Универзитета у Кра-
гујевцу. ,,Центар за молекулску 
медицину и истраживања ма-
тичних ћелија’’ организовао је у 
мају два предавања. 09.05.2011. 
предавање ,,Immunotherapy with 
modifi ed IvIgs improves survival 
in experimental sepsis’’ одржао је 

PREDAVAWA
STRANIH STRU^WAKA

Током своје посете Крагујевцу 
16.05.2011. године Амбасадор 
Руске Федерације у Србији, Ње-
гова екселенција господин Алек-
сандар Васиљевич Конузин на 
Медицинском факултету у Кра-
гујевцу одржао је предавање на 
тему ,,Односи Руске Федерације 
и Републике Србије у области 
високог образовања, науке и кул-
туре’’. Врло посећеном предавању 
поред великог броја студената 
присуствовали су и Председни-
ца Народне скупштине Републи-
ке Србије Славица Ђукић Деја-

ленција је скренула пажњу и на 
тренутно врло живу сарадњу 
у областима спољне политике, 
привреде и економије и поже-
лео још већи њен интензитет у 
областима попут пољопривреде, 
енергетике и нарочито културне 
размене.

Предавање је завршено пи-
тањима студената која су била јас-
но одређена и односила су се на 
могућности сарадње са Русијом, а 
право да поставе питања амбаса-
дору искористили су и присутни 
представници грађанства. 

новић као и декани факултета 
крагујевачког Универзитета са 
ректором, проф. др Слободаном 
Арсенијевићем који су са амбаса-
дором претходно имали састанак 
у Ректорату Универзитета.

У свом излагању господин 
Конузин је истакао да су тренут-
не активности на релацији две 
земље темељ за вишедеценијску 
успешну сарадњу која ће свака-
ко изискивати учешће српских 
стручњака. Подсетивши на дра-
гоцено наслеђе блиских односа 
Русије и Србије Његова  ексе-

проф. др Чавдар Василев, члан бу-
гарске Академије наука, Институ-
та за истраживања ,,Хауард Хјуз’’ 
и Института ,,Стефан Ангелов’’.

Проф. др Ханс Стокингер, пред-
седник Одељења за Молекуларну 
имунологију Медицинског уни-
верзитета из Беча и декан Доктор-
ских студија на истом универзите-
ту, 19.05.2011. одржао је предавање 
,,Toward molecular understanding of 
the immune response by using ultra-
sensitive single molecule imaging’’

Дана 02.06.2011. предавања су 
одржала два госта из Словачке. 
Проф. др Олга Пеханова, дирек-
тор Института за физиологију и 

патофизиологију словачке Ака-
демије наука одржала је преда-
вање ,,Antioxidants and nuclear 
factor kappab in experimental 
hypertension”. Друго предавање 
под називом ,,Can nitric oxide 
aff ect the human higher brain 
functions?” одржао је проф. др 
Федор Јагла, председавајући На-
учног одбора Института за фи-
зиологију и патофизиологију 
словачке Академије наука.

Сва предавања одржана су у 
популарној ,,Плавој сали’’ Меди-
цинског факултета у Крагујевцу 
уз добру посећеност и интере-
сантне дискусије.
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ANEKS SPORAZUMA MEDICINSKOG 

FAKULTETA U KRAGUJEVCU I
KLINI^KOG CENTRA KRAGUJEVAC

Медицински факултет Универ-
зитета у Крагујевцу и Клинички 
центар Крагујевац потписали су 
16.03. 2011. године Анекс споразу-
ма о основама међусобне сарадње 

у области наставе, научно-
истраживачког рада, здрав-
ствене делатности и радних 
односа. Овим Анексом Ме-
дицински Факултет и Кли-
нички центар уређују начин 

пријема и заснивања радног од-
носа доктора медицине са циљем 
успостављања координисане и 
усаглашене заједничке кадровске 
политике која је један од основа за 
квалитетан стручни и научноис-
траживачки рад.

Приказани алгоритам показује 
пројектовану практичну примену 
Анекса споразума Медицинског 
факултета и Клиничког центра.

Слика 1. Алгоритам пријема ле-
кара у Клинички центар Крагује-
вац у сарадњи са Медицинским 
факултетом у Крагујевцу
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У организацији Медицинског 
факултета Универзитета у Кра-
гујевцу од 28.04.- 02.05.2011 у Буд-
ви, у хотелу „Словенска плажа“ 
одржан је 52. Конгрес студената 
биомедицинских 
наука Србије (са 
интернационал-
ним учешћем).  
Од 1959. године 
то је деценијама 
био конгрес сту-
дената медицине 
и стоматологије 
да би последњих 
година постао 
конгрес студената 
свих факултета из 
групације биоме-
дицинских наука са територије Ср-
бије уз учешће факултета са прос-
тора некадашње СФРЈ. Своје прво 
учешће на овогодишњем Конгресу 
забележио је Факултет ветеринарс-
ке медицине из Београда.

Скоро 900 учесника на преко 50 
сесија током три 
дана главног 
програма 
предста-
вљало 

дана главног
програма 
предста-
вљало 

је своје радове пред пажљивим ко-
мисијама са тенденцијом да буду 
научно нови и адекватно предста-
вљени. Из просечних 10-20 учесни-
ка по сесији издвојени су најбољи 

и награђени дипломама. Програм 
Конгреса додатно је учињен ин-
тересантним гостујућим преда-
вањима др Саше Плећевића (,,Др 
Филгуд’’- ,,5-0-5: формула за здрав 
живот’’) и др Владимира Штрбака 
из Словачке (,,Specifi c features of 
osmotically-induced secretion’’) одр-
жаним 29.04. и 30.04.

Академци биомедицинске за-
једнице умели су на прави начин 
да искористе слободне тренутке 
и да у дневним и нарочито ноћ-
ним сатима уживају у благоде-

тима класичног 
Медитерана. Чак 
ни киша која је 
већи део време-
на прво претила 
а затим и пада-
ла није успела да 
омете организова-
на и спонтана дру-
жења потпомог-
нута духом древне 
Будве и згодним 
уређењем Хотела 

,,Словенска плажа’’.
Све је завршено уз жеље за но-

вим и још успешнијим виђањима 
на будућим конгресима и Меди-
цинијади која је за само пар дана 
била заказана на
истом месту.



7ПРОЗОР / ЈУН / 2011

KONKURS ZA UPIS STUDENATA
U PRVU GODINU STUDIJA
U [KOLSKOJ 2011/2012.

Медицински факултет у Крагујевцу расписао је конкурс за упис студената у прву годину студија школс-
ке 2011/2012.  године на следеће акредитоване студијске програме:

1. УПИС НА ИНТЕГРИСАНЕ 
АКАДЕМСКЕ И ОСНОВНЕ 
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

На расписани конкурс могу 
се пријавити кандидати који су 
завршили гимназију или средњу 
школу здравствене струке или 
ветеринарског усмерења у чет-
ворогодишњем трајању и имају 
уверење о здравственом стању.

Кандидати за упис у прву го-
дину полажу пријемни испит из 
следећих предмета:
- на студијском програму интегри-

саних академских студија меди-
цине -  из Биологије и Хемије

- на студијском програму интегри-
саних академских студија фар-
мације - из Математике и Хемије

- на студијском програму ин-
тегрисаних академских сту-
дија стоматологије - из Биоло-
гије и Хемије

- на студијском програму основ-
них струковних студија – из 
Биологије и Хемије

Кандидати приликом пријаве 
на конкурс подносе следећа до-
кумента:

- читко попуњену пријаву 
 (добија се на Факултету),
-  оригинална сведочанства 
 I, II, III и IV разреда,
-  фотокопије истих сведочанстава,
- оригинал диплому,
- фотокопију дипломе,
- извод из матичне књиге рођених
 (оригинал и фотокопија),
- лекарско уверење (издато од на-

длежне здрав. установе),
-  уплату за трошкове пријемног 

испита.

Пријем докумената обавиће се 
у згради Деканата у улици Свето-
зара Марковића 69,  дана 22, 23,  
и 24. јуна 2011. године, у времену 
од 9.00 до 14.00 часова. 

Припадници српске национал-
не мањине из суседних земаља 
подносе нострификована доку-

2. ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС

сврха уплате модел позив
на број

Трошкови пријемног испита:
за интегрисане академске студије медицине 97 82 2010
за интегрисане академске студије фармације 97 52 2020
за интегрисане академске студије стоматологије 97 66 2080
за основне струковне студије – струковни терапеут 97 22 2030
за основне струковне студије –
струковна медицинска сестра/техничар 97 22 2030

Прималац:  Медицински факултет у Крагујевцу

3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

за интегрисане академске студије фармације 27. 06. 2011. год. 1200  - 1500

за интегрисане академске студије стоматологије 27. 06. 2011. год. 1700  - 2000

за интегрисане академске студије медицине 29. 06. 2011. год. 1200  - 1500

за основне струковне студије –
струковни терапеут 29. 06. 2011. год. 1700  - 2000

за основне струковне студије –
струковна медицинска сестра/техничар 29. 06. 2011. год. 1700  - 2000

Пријемни испит одржаће се на
Медицинском факултету у Крагујевцу у следећим терминима:

4. УПУТСТВО КАНДИДАТИ-
МА ЗА ПОЛАГАЊЕ

 ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Поштовани кандидати,
Провера идентитета кандида-

та обавиће се приликом уласка 
кандидата у просторије факул-
тета увидом у личну карту или 

мента или потврду Министар-
ства просвете Републике Србије 
да је нострификација започета.

Трошкове пријемног испита 
у износу од 6.000 (шест хиљада) 
динара уплатити на жиро рачун  
Факултета број: 840-1226666-19,  
са позивом на број: 

пасош, сат времена пре почетка 
полагања пријемног испита.

У просторију где ће се полагати 
пријемни испит дозвољено је уно-
шење само следећих предмета:

•  хемијска оловка која пише пла-
вом бојом

•  графитна оловка
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Назив студијског програма буџетски самофинансирајући
Школарина за 
самофинансирајуће 
студенте износи:

Школарина за 
стране студенте 
износи:

интегрисане академске студије
медицине 96 - 1.800,00 €

интегрисане академске студије
фармације 84 - 1.800,00 €

интегрисане академске студије
стоматологије 24 - 1.800,00 €

основне струковне студије –
струковни терапеут 10 34 80.000,00 дин. 1.800,00 €

основне струковне студије –
струковна медицинска сестра/техничар 10 34 80.000,00 дин. 1.800,00 €

докторске академске студије - 98 120.000,00 дин. 2.000, 00 €

5. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Кандидат који је као ученик 
III или IV разреда средње школе 
освојио једно од прва три места 
на републичком такмичењу које 
организује Министарство про-
свете, односно на међународном 
такмичењу, из биологије, хе-
мије или математике не полаже 
пријемни испит из одговарајућег 
наставног предмета.

 Пријемни испит из тог пред-
мета вреднује се максималним 
бројем бодова. Ово се не односи 
на награде освојене на републич-
кој смотри научног и уметничког 
стваралаштва талената.

Рангирање кандидата обавља 
се на основу успеха постигнутог 
у сва четири разреда у средњој 
школи (максимални број бодо-
ва је 40) и на пријемном испиту 
(максималан број бодова је 60). 

Укупан максимални број бодо-
ва који кандидат може остварити 
износи 100.

•  џепни калкулатор који нема мо-
гућност меморисања

 алфанумеричких карактера
•  идентификациони листић, 

који су кандидати добили при-
ликом предавања докумената
Забрањено је поседовање било 

какве литературе, џепних рачу-
нара, мобилних телефона, радио-
уређаја, папира и слично...

Пошто се кандидат распореди 
на радно место, добија тестове, као 
и оверене празне папире за рад. 

Кандидат предаје урађени тест 

члану Комисије и напушта прос-
торију водећи рачуна да не омета 
остале кандидате. Кандидат не 
може напустити просторију пре 
истека првог сата рада на тесту.

Строго је забрањена замена 
картона за одговоре кандидата на 
пријемном испиту.

Кандидат који је на било који 
начин нарушио регуларност ис-
пита, удаљује се из просторије 
за полагање чиме губи право на 
даљи ток испита и рангирање на 
ранг листи.

На терет буџета може бити упи-
сан кандидат са коначне ранг листе 
који је остварио преко 50 бодова.

Прелиминарна јединствена ранг 
листа кандидата биће објављена на 
огласној табли и веб страници Фа-
култета.

Кандидат може поднети приго-
вор на прелиминарну јединстве-
ну ранг листу у року од 24 сата од 
објављивања ранг листе.

Декан доноси одлуку о приго-
вору у року од 24 сата од подно-
шења приговора.

На решење декана Факултета по 
приговору кандидат може изјави-
ти жалбу Савету факултета у року 
од 24 сата од пријема решења.

Савет факултета решава по 
жалби у року од 2 дана од њеног 
пријема. 

Коначна ранг листа кандидата 
биће објављена на огласној табли 
и веб страници Факултета и Уни-
верзитета.

6. УПИС КАНДИДАТА

Упис кандидата у прву годи-
ну студија на студијском про-
граму интегрисаних академских 
студија  МЕДИЦИНЕ и ин-
тегрисаних академских студија 
СТОМАТОЛОГИЈЕ обавиће се 
у просторијама Одсека за ака-
демске и струковне студије Ме-
дицинског факултета у Крагује-
вцу (Светозара Марковића бр. 
69), у уторак (12. јула) у времену 
од 9:00 до 15:00 часова. Ако се 
кандидат који је остварио право 
на упис по конкурсу не упише у 
предвиђеном року, уместо њега 
биће уписан следећи кандидат са 
коначне ранг листе.

Упис кандидата у прву годину 
студија на студијском програму 
интегрисаних академских сту-
дија  ФАРМАЦИЈЕ обавиће се у 
просторијама Одсека за академс-
ке и струковне студије Меди-
цинског факултета у Крагујевцу 
(Светозара Марковића бр. 69), у 
среду (13. јула) у времену од 9:00 
до 15:00 часова. Ако се кандидат 
који је остварио право на упис по 
конкурсу не упише у предвиђе-
ном року, уместо њега биће упи-
сан следећи кандидат са коначне 
ранг листе.

Упис кандидата у прву годину 
студија на студијским програми-
ма ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА обавиће се у просто-
ријама Одсека за академске и стру-
ковне студије Медицинског фа-
култета у Крагујевцу (Светозара 
Марковића бр. 69), у четвртак (14. 
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јула) у времену од 9:00 до 15:00 ча-
сова. Ако се кандидат који је оства-
рио право на упис по конкурсу не 
упише у предвиђеном року, уместо 
њега биће уписан следећи канди-
дат са коначне ранг листе.

Сваки кандидат је дужан да 
приложи следећа документа:
- оригинал дипломе о положе-

ном завршном, односно матур-
ском испиту у средњој школи;

- оригинале сведочанстава о завр-
шеном првом, другом, трећем и 
четвртом разреду средње школе;

- извод из матичне књиге рођених;
- два обрасца ШВ-20
 (купују се на Факултету);
-  две фотографије формата
 3,5x 4,5 цм;
- једну фотографију формата
 2x2,5 цм;
- потврду о осигурању,
 ако је кандидат осигуран;
- потврду о уплати школарине 
   (прва рата за студенте основ-

них струковних студија) у из-
носу од 20.000 динара *;

- индекс (може се подићи на Фа-
култету без новчане надокнаде).

* Самофинансирајући студен-
ти основних струковних студија 
могу уплатити школарину у чети-
ри рате. Уплатнице за трошкове 
школарине налазе се у скриптар-
ници Медицинског факултета.

Све остале информације о де-
таљима уписа и  студирања,  мо-
жете добити на телефон: 034/306 
800, или на web адреси Меди-
цинског факултета у Крагујевцу 
www.medf.kg.ac.rs

SRE]NO

DANI
OTVORENIH
VRATA 

И ове године у склопу актив-
ности које ПР тим спроводи пред 
предстојећи упис на прву годину 
студија на Медицинском факул-
тету у Крагујевцу, главни вид про-
моције акредитованих студијских 
програма је „Дан отворених вра-
та“, који се  организује сваке субо-
те од априла месеца до пријемног 
испита у времену од 10.00 до 13.00 
часова у Клубу студената Меди-
цинског факултета (кафетерија). 
У Дану отворених врата будуће 
колеге и њихови родитељи могу се 
упознати са правилима везаним 
за конкурс за упис на Медицин-
ски факултет у Крагујевцу, садр-
жајем пријемног испита, планом 
и програмом студија, животом 
факултета и условима које нуди 
својим студентима.

ODR@ANA AKCIJA

DOBROVOQNOG
DAVAWA KRVI

У организацији Црвеног крс-
та Крагујевца и Медицинског 
факултета 24.05.2011. на Меди-
цинском факултету у Крагује-
вцу организована је још једна 
акција добровољног давања 
крви. У Кабинету за ургентну 
медицину где је акција реализо-
вана забележена је жива актив-
ност заинтересованих студената 
и активиста Црвеног крста, а 
међу даваоцима су се нашли и 
запослени на Медицинском фа-
култету. Сакупљене су укупно 

42 јединице крви што је највећи 
број на крагујевачким факулте-
тима у овој акцији. За 10 студе-
ната ово је било прво добровољ-
но давање крви, а њих 10 који су 
се такође одазвали акцији није 
могло да да крв из медицинских 
разлога. У Црвеном крсту изра-
жено је задовољство успехом ак-
ције и ентузијазмом давалаца уз 
наду да ће и будуће сарадње са 
Медицинским факултетом дава-
ти добре резултате у служби ху-
маности и спасавања живота.
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MEDICINIJADA
Спортско друштво ,,Медици-

нар’’ Медицинског факултета Уни-
верзитета у Крагујевцу освојило 
је треће место у укупном пласма-
ну екипа факултета на 35. Меди-
цинијади одржаној од 6-11. маја 
2011. у Будви. ,,Медицинар’’ се са 
23 бода нашао иза Медицинских 
факултета Новог сада и Београда 
поправивши знатно прошлого-
дишњи учинак од 13 бодова. Об-
раз факултета су највише освет-
лали рукометаши, рукометашице 
и кошаркашице освајањем злата, 
а пратили су их ,,сребрни’’ кошар-
каши, атлетичари, шахисти, као 
уосталом и све друге екипе које су 
уложиле пуно труда.

Према очекивањима најискус-
нији такмичари понели су највећу 
одговорност, а нови и млађи су 
оправдали очекивања. Чланови 
Медицинара истичу захвалност 
навијачима на подршци и значај 
оваквих такмичења и спортских 
активности уопште, у релаксаци-

BUDVA 6-11. MAJA 2011.

ји од свакодневних обавеза и фи-
зичкој и друштвеној надградњи.

У неколико дана такмичења по-
тврђена су стара ривалства и прија-
тељства и створена нова, а све је 
наравно пратио провод у слобод-
ном времену за који учесници кажу 
да у најмању руку није заостајао за 
оним на 52. Конгресу, завршеном 
само неколико дана раније у Будви.
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1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ 30

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
У БЕОГРАДУ 27

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
У КРАГУЈЕВЦУ 23

4. ФАРМАЦЕУТСКИ 
ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 13

5. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
У НИШУ 11

6. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
У ЉУБЉАНИ 5

7. СТОМАТОЛОШКИ 
ФАКУЛТЕТ У ПАНЧЕВУ 2

8. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
У БАЊА ЛУЦИ 2

9. СТОМАТОЛОШКИ 
ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 1

10.
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

1

UKUPAN PLASMAN EKIPA 
FAKULTETA NA
35. MEDICINIJADI

PLASMAN EKIPA PO SPORTOVIMA BODOVE MEDICINSKOM 
FAKULTETU U KRAGUJEVCU 
DONELE SU SLEDE]E EKIPE

РУКОМЕТАШИЦЕ 3
РУКОМЕТАШИ 3
КОШАРКАШИЦЕ 3
КОШАРКАШИ 2
ФУДБАЛЕРКЕ 2
ФУДБАЛЕРИ 2
АТЛЕТИЧАРКЕ 2
АТЛЕТИЧАРИ 2
ШАХИСТИ 2
ТЕНИСЕРКЕ 1
СТОНОТЕНИСЕРКЕ 1

КОШАРКА

ДЕВОЈКЕ МУШКАРЦИ

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

РУКОМЕТ

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

ФУДБАЛ

1. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

ОДБОЈКА

1. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  У БГД-У

ТЕНИС

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ЉУБЉАНИ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

СТОНИ ТЕНИС

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊА ЛУЦИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

АТЛЕТИКА - КРОС

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ЉУБЉАНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

ПЛИВАЊЕ

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

2. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

СТРЕЉАШТВО

1. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ПАНЧЕВУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

ШАХ

     МЕШОВИТА КОНКУРЕНЦИЈА

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

3. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

EKIPE MEDICINSKOG FAKULTETA U 
KRAGUJEVCU UKUPNO SU OSVOJILE 
3 ZLATA, 6 SREBRA I 2 BRONZE
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Поводом освојеног трећег места 
у укупном пласману екипа на 35. 
Медицинијади декан Медицин-
ског факултета проф. др Небојша 
Арсенијевић приредио је пријем 
за чланове Спортског друштва 
,,Медицинар’’ Медицинског фа-
култета у Крагујевцу. Пријем је 
одржан 19. маја 2011. у Клубу сту-
дената Медицинског факултета. 

Стручно руководство екипа 
Медицинара имало је разлога за 
задовољство јер је циљ био потвр-
дити прошлогодишње пласмане 
и освојити нове бодове тамо где 

PRIJEM ZA TAKMI^ARE

У оквиру обележавања вели-
ког хришћанског празника Бо-
гојављења, у организацији СВЕ-
БОР-а Шумадије, са благословом 
Епископа шумадијског Господина 

PRVI DO ^ASNOG KRSTA

их раније није било. Направљени 
су тимови у новим спортовима, а 
бодовни скок је остварен са скоро 
истим бројем такмичара као пре-
тходних година. То је постигнуто 
захваљујући доброј селекцији, ква-
литетном раду и напорним тре-

нинзима. Важну улогу ту свакако 
имају и услови које је Медицински 
факултет омогућио својим такми-
чарима у виду термина за тренин-
ге, набавке спортске опреме и сл., 
што је било адекватно пропраћено 
озбиљношћу студената.

Међу 33 такмичара који су се 
борили за витешку титулу ‘’Но-
силац Богојављенског крста Шу-
мадије’’ и ове године су се нашли 
и студенти Медицинског факул-
тета у Крагујевцу. Овога пута, 
њих петорица: Саша Токалић, 
Марко Симић, Филип Миливоје-
вић, Александар Арсенијевић и 
Жељко Ђорђевић 

До Часног крста први је доп-
ливао Марко Симић, апсолвент 
Mедицинског факултета, који је 
тако постао ‘’Носилац Богоја-
вљенског крста Шумадије’’ за 
2011. годину.

Јована и под покровитељством 
Града Крагујевца, на шумарич-
ком језеру је по осми пут одржа-
но традиционално пливање за 
„Часни крст“.

Марко Симић, носилац „Богојављенског крста Шумадије’’ за 2011. 
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Медицински факултет Универ-
зитета у Крагујевцу био је део осме 
по реду Ноћи музеја у Србији, из-
ложбом слика ,,Светиње’’ академ-
ског сликара Драгана Барлова. У 
холу Медицинског факултета из-
ложба је отворена у Ноћи музеја 
14.05.2011. године где је потом на-
ставила свој живот. 

Циклус ,,Светиње’’ заснован је 
на сликама великог формата рађе-
ним у техници акрил на платну у 
комбинацији са рељефом на плат-
ну. Барлов на сликама приказује 
суровост и страдање обичног чо-
века данас и кроз историју путем 
симболике скрнављених фресака 
и светиња. Драган Барлов је рођен 
1969. у Крагујевцу. Факултет умет-
ности- одсек сликарство завршио 
је у Приштини у класи професора 
Петра Ђузе код кога је и магистри-
рао. Поред сликарства бави се и 
цртежом, вајарством, графиком и 
другим видовима уметности.

Овом изложбом Медицински 
факултет у Крагујевцу постао је 
део манифестације која је ове го-
дине објединила 65 места у Србији, 
315 локација и 429 дешавања са око 
пола милиона посетилаца! Ноћ 
музеја постала је 
својеврстан кул-
турни феномен, 
не само у Србији, 
у коме у једној 
вечери музеје и 
друге институције 
културе посећују и 
они који то година-
ма или чак никад 
нису чинили. 

NO] MUZEJA NA 
MEDICINSKOM 
FAKULTETU

У организацији Центра за раз-
вој каријере и саветовање студе-
ната Универзитета у Крагујевцу на 
платоу испред Ректората Универ-
зитета 25.05.2011. године отворе-
на је манифестација „Студентски 
дани“. Први дан манифестације 
посвећен  представљању факулте-
та и студијских програма који се 
на њима реализују, био је прилика 
да и Медицински факултет Уни-
верзитета у Крагујевцу представи 
своје адуте будућим студентима. 

,,STUDENTSKI DANI" 

ISPRED REKTORATA
25-27.05.2011.

Програми Интегрисаних 
академских студија меди-
цине, фармације и стома-
тологије као и основних 
струковних студија пред-
стављени су заинтересо-
ваним средњошколцима 
кроз посебна објашњења 
и одговоре на бројна пи-
тања међу којима је најви-
ше било оних везаних за 
долазећи пријемни испит. 

Међу штандовима фа-
култета крагујевачког Универзи-
тета у  пријатној атмосфери коју 
је омогућио организатор, Меди-
цински факулетет у Крагујевцу из-
двојио се по броју заинтересованих 
са којима је обављен разговор. 

Манифестација „Студентски 
дани“ трајала је три дана од којих 
су друга два била посвећена сту-
дентским разменама и усаврша-
вањима, односно перспективама 
запошљавања у региону.

ц

е 
и 

на-
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После дугих и напорних сту-
дија и пар испита до краја фа-
култета дошао је и толико чекан 
и жељен тренутак поласка на 
апсолвентску екскурзију. Пону-
да је било много, а према одлуци 
факултета, а жељи наших апсол-
вената, то је било „Крстарење 
Медитераном“ у организацији 
туристичке агенције „Rapsody 
travel“. Цена аранжмана са крста-
рењем Средоземљем и обиласком 
Италије, Француске и Шпаније 
била је 349,00 евра. На ову дес-
тинацију кренуло је 70 наших 
апсолвената, а на путовање је из 
Србије пошло укупно 40 ауто-
буса апсолвената у организацији 
поменуте туристичке агенције.

Тих 12 дана пролетело је као 
један. Обиласци најтраженијих 
светских дестинација почев 
од најромантичнијег града на 
свету, Венеције, која је била 
прво одредиште, преко једног 
од нама најпознатијих одмара-
лишта на италијанској обали 
Јадрана, Лида ди Јесолоа, па до 
Јулијине и Ромеове Вероне, која 

"KRSTAREWE
MEDITERANOM"

тематске журке не могу се опи-
сати... „Графит парти, Фламен-
ко вече, Red love party, Опијум 
Мар, Катамаран, коктел журке 
на плажи“, панорамска разгле-
дања Барселоне, Магичне фон-
тане, Далијев музеј, Коста Бра-
ва, ПортАвентура, Мариниленд 
и још много, много тога.

А на крају „Grimaldi lines“, пло-
већи хотел са 11 спратова, две 
ноћи проведене на њему и незабо-
равна журка на палуби од испло-
вљавања из Барселоне до раних 
јутарњих сати. Наредног дана - 
крстарење Средоземним морем... 
Последња станица на повратку у 
Србију, био је један од најлепших 
и најпознатијих градова на све-
ту, Фиренца, град Микеланђе-
ла и Леонарда, град уметности 
и науке, љубави и банкрота. А 

онда је дошао крај, 
долазак у Србију и 
Крагујевац.

Речи нису довољ-
не да се све дожи-
вљено искаже, али 
оно што ће сигурно 
сећати на ово путо-
вање је: „Целу ноћ 
и цели дан, спонта-
но смо се налазили 
на пола пута...“. Ко 
разуме, разуме, а ко 
не, нека сазна већ 
наредне године.

APSOLVENTSKA EKSKURZIJA

је у првом проласку кроз Ита-
лију била последња дестина-
ција. Азурна обала се смешила 
у тами ноћи док смо се ближи-
ли Краљевини Монако и Монте 
Карлу, где је све било спремно 
за предстојећу трку Формуле 1. 
Бљештава светла раскоши нико-
га нису оставила равнодушним. 
А онда је уследило оно главно 
- Шпанска тј. Каталонска оба-
ла, Љорет де Мар и Барселона... 
Ови дани, обиласци, факулта-
тиве и одлично организоване 
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 Докторске студије на Макс 
Планк институту за
истраживање срца и плућа

Програм је дизајниран као 
трогодишњи програм и почиње 
оријентационом фазом која 
укључује рад у лабораторијама, 
учешће на научним семинарима, 
методолошким тренинзима, а 
биће обезбеђена и помоћ у сми-
слу организовања свакодневног 
живота у Немачкој.

Рок за пријављивање је
30.јун 2011.
Интервју у Немачкој- јул 2011.
Доношење одлуке: август 2011.
Почетак програма: окт 2011.
Кандидати из свих земаља 

су добродошли да се пријаве, а 
предуслов је да имају мастер ди-
плому, или еквивалент у области 
биологије, биохемије, медици-
не, биоинформатике. Диплома 
мора бити стечена до почетка 
програма. Читав програм је на 
енглеском језику.

Уколико сте заинтересовани пог-
ледајте сајт: www.imprs-hlr.mpg.de 

Потребну документацију може 
се послати као пдф-фајл на Емејл 
адресу: info-imprs@mpi-bn.mpg.
de до 30.јуна 2011.

ЕХА партнерски
истраживачки програм у
области клиничког
истраживање-хематологија 
(Холандија 2011.)

Као део програма за развој ка-
ријере, ЕХА партнерски програм 
је намењен младим хематолозима.

Биће додељено 2 гранта, а сти-
пендирање траје максимално 3 
године и укључује 10 000 евра го-
дишње за институцију која прима 
кандидата (за све административ-
не трошкове, набавку материјала 
и друге трошкове пројекта канди-
дата), као и 25 000 евра за плату 
кандидата, која ће се исплаћивати 
преко матичне институције.

Више о програму погледајте 
на http://www.ehaweb.org/Career-
D e ve l opm e nt / E HA- Par t n e r-
Fellowship-Program

Рок за пријаву је 08.јул 2011.
 
 

KONKURSI I
STIPENDIJE

ComTrade и ове 2011. године у 
јулу месецу године отвара EdIT 
врата на две локације: 
•  ComTrade Technology Center, 

Савски насип бр. 7, Београд
• Природно-математички факул-

тет, Крагујевац
Овога пута у питању је 

ComTrade EdIT летња школа 
програмирања »EdIT11«.

 EdIT (Education for Innovative 
Th inkers) је догађај који ComTrade 
IT Solution and Services организује 
сваког лета у три државе (Сло-
венији, БиХ и Србији). Полаз-
ницима је омогућено да уз десе-
тодневну едукацију и тимски рад 
развијају конкретан пројекат у 
симулираном радном окружењу, 
и тако стекну додатно практично 
искуство које ће свакако бити од 
велике користи у будућем раду. 
Новац за учешће у овој школи 
студентима није потребан, јер сав 
трошак иде на терет ComTrade-а. 
Један од циљева EdIT-а је синер-
гија теоријског и практичног 
знања, али и остваривање првог 
контакта кандидата са ComTrade 
ИТСС компанијом.

Програм EdIT ComTrade Летње 
школе програмирања 2011: 
•  Крагујевац 04.-15.07.2011. 
•  Београд 18.-29.07.2011.

 
Тема »Систем за подршку при-

марном здравству«
• Scrum - Агилна метода развоја 

софтвера 
• Животни циклус развоја 

софтвера
• Тимски рад
• Развој вишеслојне wеб апли-

кације

• Развојно окружење: SQL Server 
2008, Windows server 2008, 
Visual Studio 2010

• Технологије: .NET 4.0, WCF, ASP.
Net MVC3

• Тест аутоматизација: Selenium, 
SoapUI

Софтвер за подршку примарном 
здравству је софтверско решење 
имплементирано ASP.NET MVC 
3.0 технологијом и представља сис-
тем који је измоделован као SOA 
решење које садржи WCF сервис. 
Реч је о систему који пацијентима, 
као крајњим корисницима са једне 
стране, пружа могућност да путем 
wеб форми и онлине приступа, 
изврше заказивање посета ода-
браном лекару, као и да доктори и 
администратори система исте те 
захтеве прихвате и дају одговоре, 
претварајући тако захтеве у терми-
не, са тачно одређеним датумима и 
спецификама.

Сви полазници EdIT-a на за-
вршној свечаности добијају ди-
пломе као потврду успешно за-
вршене ComTrade летње школе 
програмирања. Знање, искуство 
и диплома које носе са EdIT-a ће 
свакако помоћи у даљој каријери 
сваког полазника

Детаљније информације мо-
жете наћи на ComTrade web site-у 
www.comtrade.co.rs/edit

Сви заинтересовани кандидати 
се могу пријавити попуњавањем 
on–line пријаве. 

За све додатне инфомације, мо-
жете контактирати EdIT Team.

Mail: edit.rs@comtrade.com 
Tel: 034/308-927, 011/209-6767
Mob: 064/64 13 813

ComTrade EdIT летњa школa програмирања »EdIT11«
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Поштовани, 

Заиста ћу се потрудити да 
останем пристојан у обраћању, 
ако је то могуће, јер сам као и 
већина колега затечен оним што 
сте покушали да изведете орга-
низовавши нам одлазак у посе-
ту Специјалној психијатријској 
болници ,,Др Лаза Лазаревић’’ 
у Београду. Једино што вам је 
успело јесте да нам дате разлог 
више да нам се смучи у каквој 
држави живимо. Наравно, овде 
мислим на саму институцију, а 
љубазност особља према нама 
изузимам, јер је за сваку похвалу. 
А шта смо ново видели?- Ниш-
та! Заправо, тако бедно место 
на коме се лечи једна врло спец-
ифична категорија пацијената, 
а нажалост у нашем друштву 
и држави, маргинализована. 
Једино смо могли да схватимо да 
смо као држава на дну социјалне 
лествице. Ово је само још један 
од покушаја у низу да папиро-
лошки дате себи неки бод. 

Најискреније могу да пох-
валим професионалност свих 
наших наставника и прис-
тојност овог факултета, али 
молим вас, немојте на тако 
вештачки начин да радите 
на реномеу. Још само да вам 
кажем да би било далеко па-
метније показати колегама из 
Београда установу као што су 

CRNA
KUTIJA

,,Мале Пчелице’’ или предочи-
ти људску атмосферу одељења 
психијатрије у КЦ Крагујевац, 
за разлику од оне сумрачности 
тамо. Они би овде бар имали да 
виде нешто пристојно. 

Ја нисам из Крагујевца, али је 
углед овог факултета свакако 
нешто што бих волео да поне-
сем са собом. Молим вас да ово 
озбиљно схватите. 

Студент IV године 
      

...

Молим Вас да нам одобрите 
мајски рок због анатомије II 
коју смо пренели у другу годину 
много би нам значило због фи-
зиологије. 

Унапред захваљујемо.... 

...

Професор Добривоје Стоја-
диновић је најбољи професор на 
факултету!!!

Његови студенти I године!
НАЈВЕЋИ ЈЕ ЧОВЕК!

...

Замените неонке у анатом-
ској сали! 

Молим студенте треће годи-
не медицине који редовно пишу 
анонимна писма декану изно-
сећи своје примедбе, жалбе и 
жеље везано за фармакологију 
и токсикологију да ми овим пу-
тем, пошто се на предавањима 
виђамо ретко а на консулта-
цијама никако, јаве где и кад би 
могли да се састанемо и решимо 
сва спорна питања у директној 
комуникацији, а без декана. 

проф. др Слободан Јанковић, 
шеф катедре фармакологије 

...

Поштовани, 

Студент сам друге године, 
прву сам обновила зато што 
нисам знала све мишиће под-
лакта, Хистологију сам поло-
жила тј. нисам имала среће, 
микробиологија ми је лепо кре-
нула, али на последњем тесту 
нисам знала да у картону убе-
лежим 2 питања, па сам имала 
5 бода, учим доста и криво ми 
је јер тај бод би ми много зна-
чио, дајем све од себе јер желим 
да ЗНАМ. Молим вас смањите 
критеријум да се за 5 тачних 
добије бод 

Захвална унапред вредна 
студенткиња 


