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36 ГОДИНА ФАКУЛТЕТА

МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу почео 
је са радом 9. децембра 1977. као 

На Факултету медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу 
16. септембра 2013. почела је нова 
школска година на програмима 
интегрисаних академских студија 
медицине, фармације и стомато-
логије. Студенти старијих година 
већ су добро уходани са посебним 
системом рада на овом факултету, па 
је према обичају најинтересантније 
било на иницијалним предавањима 
студената прве године, популарних 
бруцоша.

развијао освајајући нове научне 
просторе кроз етапе од судбоносне 
важности за живот једног факул-
тета. 29. маја 1986. факултет добија 
самосталност и наставља рад као 
Медицински факултет Универ-
зитета у Крагујевцу. 1991. године 
уписана је прва генерација студе-
ната постдипломских студија, а 
2003/2004. године прва генерација 
студената Високе медицинске школе 
(садашње основне струковне сту-
дије). Школске 2005/2006. године 
уписана је прва генерација студе-
ната одсека Фармације (садашње 
интегрисане академске студије 
фармације), као и прва генерација 
студената академских докторских 
студија, које су успостављене прве 
у земљи. Школске 2010/2011. упи-
сана је прва генерација студената 
интегрисаних академских студија 
стоматологије чиме је заокружен 
процес обједињавања медицинских 
наука на факултету, што доводи до 
новог, свеобухватнијег имена, оз-
ваниченог 2012. године - Факултет 
медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу.

одељење Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду са се-
диштем у Крагујевцу. Годинама се 

Њих су поздравили декан Фа-
култета медицинских наука, проф. 
др Предраг Чановић и продекани 
њихових студијских програма. 
Студенти су свечано добили ин-
дексе, одштампане семестралне 
водиче као и симболичне поклоне 
факултета.

Бруцоши су одмах упознати са 
оним што их чека током студирања, 
са стандардима које треба да ис-
пуне у раду, а представљене су им 
и вође њихових туторских група у 
специфичном систему рада који се 
са успехом примењује на Факултету 
медицинских наука. 

Факултет медицинских наука 
је у школску 2013/2014. на про-
граме интегрисаних академских 
студија уписао 88 студената ме-
дицине, 84 студента фармације и 
25 студената стоматологије. Неке 
од специфичности Факултета ме-
дицинских наука у Крагујевцу су 

да се сви уписани студенти шко-
лују о трошку буџета, да се води 
промишљена уписна политика у 
погледу броја уписаних студената, 
да се примењују бројне напредне 
методе наставе, попут рада у мањим 
групама и туторског система, које 
се већ годинама се потврђују кроз 
одличне резултате и изузетну про-
лазност студената.
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У организацији Црвеног крста 
Крагујевца 28.09.2013. године одр-
жана је хуманитарно – рекреативна 
акција „За срећније детињство“. У 
реализацији ове акције учествовали 
су запослени Завода за стоматоло-
гију Крагујевца, а ове године акцији 
су се придружили и студенти, са-
радници и професори Факултета 
медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу. Као и претходних, и 
ове године вршени су прегледи зуба 
за децу свих узраста и пружање 
савета родитељима о превентивним 
мерама у стоматологији. 

Посећеност је била на задовоља-
вајућем нивоу, а појединој деци ово 
је био први контакт са стоматологом. 
Забавни карактер акције допринео 
је лакшој сарадњи између деце и 
стоматолога. 

Овакве акције омогућавају бољу 
сарадњу између деце и стоматолога, 
a запослени на Факултету медицин-
ских наука радо ће се одазивати на 
будуће акције оваквог типа. 

Црвени крст Крагујевца доделио 
је захвалницу Факултету медицин-
ских наука у Крагујевцу за допри-
нос реализацији ове хуманитарно-
рекреативне акције.

Студенти Факултета медицинских 
наука и ове године су организовано 
посетили београдски Сајам књига. 
У организацији Факултета један 
пун аутобус кренуо је за Београд 26. 
октобра 2013. Традиција је наиме, 
да се та посета организује последње 
суботе током трајања Сајма, који 
је ове године одржан од 20. до 27. 
октобра. Студенти ФМН тако су 
се нашли међу 158 128 посетилаца 

АКЦИЈА

,,ЗА СРЕЋНИЈЕ 
ДЕТИЊСТВО’’
СЕПТЕМБАР 2013.

ПОСЕТА БЕОГРАДСКОМ
САЈМУ КЊИГА

58. издања Сајма који је и у другим 
бројчаним параметрима померио 
границе из претходних година (број 
излагача, новинара, посебних про-
грама, изложби...).

Јутарњи долазак са самим от-
варањем Сајма дао је времена и 
простора за подробно упознавање 
са садржајем манифестације, а више 
него лепо време за крај октобра, 
које такође постаје традиција ових 
посета, мамило је да се део дана ис-
користи и за уживање у престоници. 
Понуда је очигледно била задовоља-
вајућа јер су многи чланови групе 
у одређеном тренутку пожелели 
да оставе читаве пакете књига у 
аутобусу да би могли даље слобод-
но да се крећу. Уз добру сарадњу 
посета је завршена у вечерњим 
сатима повратком у Крагујевац у 
предвиђеном времену.
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Сада већ редовни гости Факултета 
медицинских наука са Института за 
нормалну и патолошку физиологију 
Словачке академије наука, РНдр 
Олга Пеханова, директор Инсти-
тута и један од њених сарадника др 
Андреј Барта боравили су у радној 
посети ФМН у периоду 04 - 08. 11. 
2013. године. Проф. Пеханова је 
као визитинг професор Факулте-
та медицинских наука у оквиру 
својих редовних обавеза одржала 
два предавања, али оно што је још 
битније је важан експеримент који 
су током посете гости из Словачке 
извели са тимом Катедре за физи-
ологију ФМН.

Проф. Пеханова је 05. новембра 
2013. одржала предавање ,,Nitric 
oxide in cardiovascular system’’ за 
студенте прве године Интегрисаних 
академских студија стоматологије у 

У склопу активности Центра за 
континуирану медицинску едука-
цију, Катедра за последипломске 
студије из спортске медине Факул-
тета медицинских наука у сарадњи 
са Рукометним савезом Србије и 
Специјалном болницном “Меркур” 
у Врњачкој Бањи је 15. новембра 
2013. године одржала курс КМЕ 
под називом “Савремени приступ 
припреми и опоравку врхунских 
спортиста - фокус на специфи-
чности рукомета као спорта”. 
Семинар је одржан у конгресној 
сали Специјалне болнице “Мер-
кур” у Врњачкој Бањи, а на њему 
је учествовало педесетак лекара 
свих специјалности, доминантно 
спортске медицине и физикалне 
медицине и рехабилитације. 

С обзиром на то да је главни 
организатор курса био проф. др 
Владимир Јаковљевић, шеф катедре 
за спортску медицину Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, 
који је истовремено и шеф меди-
цинског тима женске рукометне 
репрезентације Србије, наш Фа-
култет се на овај начин придружио 
промоцији Светског првенству у 
рукомету за жене, које је одржано 
у Србији у периоду од 6. до 22. де-
цембра 2013.

УСПЕШНА САРАДЊА
И ВАЖАН ЕКСПЕРИМЕНТ
СЛОВАЧКИХ И НАШИХ ФИЗИОЛОГА

оквиру наставе из физиологије, а 07. 
новембра предавање ,,Experimental 
hypertension: disorder of balance’’ 
за последипломце и шири ауди-
торијум.

Међутим, наведени значајни 
експеримент је оно по чему ће се 
памтити ова посета. Oн је изведен у 
делу билатералног пројекта Србија 
– Словачка којим руководе проф. 
др. Олга Пеханова и проф. др Вла-
димир Јаковљевић. У извођењу су 
учествовали и др Андреј Барта и 
вишечлани тим Катедре за физиоло-
гију Факултета медицинских наука. С 
обзиром на то да се пројекат односи 
на проучавање функције ренин-
ангиотензин-алдостерон система у 
различитим облицима хипертензије, 
конкретни експерименти подразу-
мевали су индукцију реноваскулар-
не хипертензије, подвезивањем a. 
renalis на једном бубрегу. Укупно, 
у три дана хируршки је обрађено 
12 животиња. Према доступним 
сазнањима то би могли бити први 
експерименти те врсте изведени у 
Србији. Ова радна посета на тај начин 
се показала као још једна потврда 
вишегодишње успешне сарадње 
Катедре за физиологију Факулте-
та медицинских наука и колега са 
Словачке академије наука.

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП
ПРИПРЕМИ И ОПОРАВКУ
ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА
- ФОКУС НА СПЕЦИФИЧНОСТИ

РУКОМЕТА КАО СПОРТА
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У Крагујевцу је 29. новембра 2013. 
године одржана Школе нефрологије 
у организацији Удружења нефролога 
Србије, Клинике за урологију и не-
фрологију КЦ Крагујевац и Факултета 
медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу. Школа је акредитова-
на од стране Здравственог савета 

ОДРЖАНА ШКОЛА НЕФРОЛОГИЈЕ
У КРАГУЈЕВЦУ

У Галерији Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу 6. децембра 
2013. отворена је изложба цртежа 
Габријеле Булатовић. То је први 
догађај којим је Факултет меди-
цинских наука обележио 36 годи-
на постојања и Дан факултета 9. 
децембар. Изложба је отворена у 
одличној атмосфери уз приличан 
број посетилаца од којих се посебно 
издвајају професори и студенти 
Филолошко-уметничког факултета 
у Крагујевцу.
Габријела Булатовић рођена је 

1974. године. Дипломирала је на 
Факултету примењених уметнос-
ти и дизајна у Београду 1998, а 
постдипломске студије завршила 

Србије и одржава се сваке друге 
године смењујући се са Конгресом 
нефролога. Руководилац школе је 
доц. др Дејан Петровић, а тема ово-
годишњег скупа одржаног у хотелу 
,,Крагујевац’’ била је ,,Васкуларне 
болести бубрега’’. Током предавања 
и дискусија изражено је велико за-
довољство организацијом скупа и 
чињеницом да је окупио сам врх 
српске нефрологије, уз наду да ће 
школа допринети унапређењу знања 
учесника, а на корист пацијената. 

Слушаоци школе били су у прили-
ци да се посебно упознају са најзна-
чајнијим васкуларним болестима 
бубрега тј. васкулитисима малих 
крвних судова бубрега (Вегенерова 

грануломатоза, микроскопски поли-
ангиитис, Хург-Штраусов синдром), 
тромботичним микроангиопатијама 
(хемолитичко-уремијски синдром, 
тромботична тромбоцитопенијска 
пурпура, HELLP синдром), ренова-
скуларном хипертензијом и тром-
бозом бубрежне вене. 

изложби ,,Портрет кроз време’’, 
плакете УЛУПУДС-а на Сајму књига 
у Београду 2005. године, I награде 
за цртеж на изложби Међународно 
бијенале минијатурне уметности, 
Горњи Милановац.

Радови Габријеле Булатовић 
донели су једну нову естетику у 
Галерију Факултета медицинских 
наука уз одличне коментаре како 
обичне публике тако и стручне 
јавности. На тај начин Факултет 
медицинских наука је још једном 
уложио труд да својом галеријом 
допринесе бољем нивоу ликовног и 
културног живота града, а изложбе 
поводом Дана факултета су сада 
већ вишегодишња традиција.

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА 

ГАБРИЈЕЛЕ БУЛАТОВИЋ
је 2000. године. Од 1999. до 2010. 
радила је на Факултету примењених 
уметности и дизајна у Београду као 
асистент приправник на предмету 
Графика, а од 2010. до 2013. на Фи-
лолошко-уметничком факултету у 
Крагујевцу као асистент на предмету 
Графика. Од 2013. године ради као 
доцент на Факултету примењених 
уметности. Члан је УЛУС-а од 1998. 
године. Добитник је награде ,,Бета 
и Риста Вукановић’’ за остварења 
из области графике, I награде на 
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На Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу 8. децембра 2013. одржана 
је традиционална свечаност промоције 
нових дипломаца и најбољих студената. 
Свечаност се према обичају одржава 
у делу прославе Дана факултета 9. де-
цембра и Крсне славе, Светог Алимпија 
Столпника. Церемонија је одржана 
у амфитеатру ,,Проф. др Милосав 

Костић’’ из два 
дела.дела.

ПРОМОЦИЈА НОВИХ ДИПЛОМАЦА И 

НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА 2013.

У првом делу присутне је поздра-
вио проф. др Предраг Чановић, декан 
Факултета медицинских наука. Затим 
су промовисани нови дипломци 
интегрисаних академских студија 
медицине, њих чак 229 стекло је том 
приликом звање доктора медицине 
(127 по старом програму, 107 по 
новом). Они су затим положили Хи-
пократову заклетву коју је прочитао 
најбољи дипломац Жељко 
Тодоровић (про-
сечна оцена 

9,89). 

Затим су награђени најбољи сту-
денти по годинама на интегрисаним 
академским студијама медицине и 
стоматологије. Јабука и златник на 
дар и даље су симбол Факултета 
медицинских наука у овој свечаној 
прилици. 

У другом делу присутне је 
поздравио проф. др Владимир 
Јаковљевић продекан за наставу 

на интегрисаним академским 
студијама фармације 

и за континуира-
ну медицинску 

едукацију. За-
тим су про-

мовисани 
нови ди-
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ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
МЕДИЦИНЕ

Име и презиме
Просечна 
оцена 
студија

Друга година

Трошић Александра 10

Трећа година

Радовановић Дејан 9,92

Милутиновић Марија 9,92

Четврта година

Јаковљевић Јелена 9,94

Пета година

Илић Ирена 9,78

Шеста година

Опанчина Валентина 9,80

Најбољи дипломац

Тодоровић Жељко 9,89

ИНТЕГРИСАНE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
СТОМАТОЛОГИЈЕ

Име и презиме
Просечна 
оцена 
студија

Друга година

Томић Ранка 9,44

Трећа година

Гостимировић Јована 9,91

Четврта година

Рајковић Злата 9,47

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Име и презиме
Просечна 
оцена 
студија

II  година СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ

Ђокић Катарина 9,69

II  година
СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР

Рацковић Никола 9,38

III  година СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ

Јовичић Ана 9,80

III  година
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Брзаковић Јелена 9,62

НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ
СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

Радојчић Ивана 9,72

НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ 
СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ

Милосављевић 
Андријана

9,19

НТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ФАРМАЦИЈЕ

Име и презиме
Просечна 
оцена 
студија

Друга година

Милинковић Милица 10

Трећа година

Петковић  Аница 9,80

Четврта година

Милосављевић Милош 10

Пејчић Ана 10

Пета година

Ћировић Тијана 9,78

Најбољи дипломац

Павловић Небојша 9,45

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ СТУДЕНАТА
(НАЈВЕЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА

У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ)

представља наступ крагујевачке 
групе ,,Рокинџер’’ која у акустичар-
ској варијанти свог наступа негује 
деликатне обраде најбољих стан-
дарда рок музике. Они су својом 
музиком улепшавали атмосферу 
и на традиционалним коктелима 
након обе свечаности одржаним 
у факултетском ресторану који су 
протекли у веома ведрој атмосфери 
дана који се дешава једном у животу 
тих студената. 

пломци интегрисаних академских 
студија фармације, њих 60 стекло 
је звање магистар фармације. Од 
прошле године успостављен је оби-
чај да они полажу међународно 
прихваћену заклетву фармацеута. 
Заклетву је прочитао најбољи дипло-
мац генерације  Небојша Павловић 
(просечна оцена 9,45) након чега 
су проглашени најбољи студенти 
по годинама тог програма. 

После тога представљени су 
дипломци основних струковних 
студија, њих 39 стекло је звање 
струковног физиотерапеута, а њих 
47 звање струковне медицинске 
сестре и техничара. Након тога 
награђени су и најбољи студенти 
тог програма.

На обе свечаности приказан је 
нови кратки филм посвећен Фа-
култету медицинских наука, а по-
себност овогодишње свечаности  
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КРСНА СЛАВА И
ДАН ФАКУЛТЕТА
КРСНА СЛАВА И
ДАН ФАКУЛТЕТА

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу про-
славио је 9. децембра 2013. Крсну 
славу, Светог Алимпија Столпника 
и Дан факултета. Ова високошкол-
ска установа основана је баш тог 
датума 1977. године. Врло свечана 

атмосфера могла се осетити од 
самог улаза где је факултетско 
особље дочекивало госте са тра-
диционалним послужењем, наког 
чега их је чекала добродошлица 
домаћина славе доц. др Срђана 
Стефановића. Гости Факултета 

медицинских наука и овога пута 
били су пријатељи из свих сфера 
друштвеног живота –  предста-
вници Министарства просвете, 
декани других факултета, људи из 
привреде, медија, пензионисани 
радници и други.

Молитва је одржана у деканату 
Факултета, а славски колач пре-
резао је отац Зарије Божовић, 
старешина Саборне цркве у Кра-
гујевцу, уз појање Катедралног 
октета ,,Свети Роман Мелод’’. 
Присутне је након обреда бира-
ним речима поздравио домаћин 
славе доц. др Срђан Стефановић, 
а одмах уз њега био је и наредни 
,,колачар’’ доц. др Дејан Петровић. 
Гости су се затим, према обичају, 
послужили славским колачем 
и житом, након чега су прешли 

2
0

1
3

.
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у амфитеатар ради одржавања 
свечане академије.

На самом почетку свечаности у 
амфитеатру присутне је поздравио 
проф. др Предраг Чановић, декан 
Факултета медицинских наука. За-
тим је приказан нови кратки филм 
посвећен Факултету, а потом је ус-
ледио централни део свечаности 
испуњен музиком. Њега су обојили 
специјални гости, Бојана и Никола 
Пековић, познати и као победници 
једног од серијала такмичења ,,Ја 
имам таленат’’. Они су у јединственој 
комбинацији инструмената - гусала 
и хармонике, показали своје 
надахнуће за спој тра-
диционалне и нешто 
класичније музике, 
што је наишло на 
велико одобра-
вање публи-
ке.

Вече је традиционално завршено 
дружењем и коктелом у факултет-
ском ресторану уз празничну тр-
пезу и музицирање тамбурашког 
оркестра ,,Крагуји’’ који се после 
дужег времена, посебно за ову 

прилику окупио у комплетном, 
оригиналном саставу. Све 

то створило је одличну 
атмосферу на прослави 

36 година Факултета медицинских 
наука уз жељу да, као што песма 
каже - овако буде сваки дан, или 
бар што чешће може.
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На Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу 07.12.2013. одржана је 
ревија радова ,,Публиковали смо’’ 
која представља сумирање и анализу 
научних активности у претходној 
години. Ревија је окупила велики 

ОДРЖАНА РЕВИЈА РАДОВА

,,ПУБЛИКОВАЛИ СМО”

број наставника, 
сарадника и мла-
дих истраживача 
Факултета меди-
цинских наука. 
Уводно излагање 
и анализу дао је 
проф. др Небој-
ша Арсенијевић. 
Бројке које увек 
најречитије говоре 
о учињеном у пре-
тходној години су 
укупан број радо-
ва са СЦИ листе 
и укупан импакт 
фактор (IF).

Факултет меди-
цинских наука је у у 

2013. години имао је 137 радова на 
СЦИ листи, а укупан IF је 215,08. 
Професор Арсенијевић је прво дао 
анализу успона тих параметара у 
периоду 2005-2012, а затим и ана-
лизу очигледне тенденције пада у 

односу на претходне године. Он 
је скренуо пажњу на релативност 
поменутих бројки и могуће узроке 
те тенденције. Неки од њих су при-
родни циклични успони и падови 
научних активности и чињеница 
да неки пројекти започети у 2013. 
години треба да дају резултате тек 
у наредним годинама. Након проф. 
др Небојше Арсенијевића и млађи 
припадници научног кадра ФМН 
су из свог угла осветлели учинак 
у 2013. години.

Научно – истраживачки рад је једна 
од основних делатности Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу која 
по значају надилази и сам факултет и 
има импликације и на ширу друштвену 
заједницу. Ревија радова ,,Публикова-
ли смо’’ једна је од традиционалних 
активности којима Факултет меди-
цинских наука обележава свој Дан 
9. децембар.
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СПОРТСКИ ДАН 2013.
Факултет медицинских наука у 

Крагујевцу и Факултетско спортско 
друштво ,,Медицинар’’ приредили 
су 8. децембра 2013. манифестацију 
,,Спортски дан 2013.’’. Она је одр-
жана поводом прославе 36 година 

постојања Факултета медицинских 
наука и обухватала је такмичења 
екипа ,,Медицинара’’ са колегама са 
Факултета педагошких наука из Ја-
године у више спортова. Такмичења 
су одржана хали ,,Језеро’’, Другој 
крагујевачкој гимназији и стрељани 
,,Чика Мата’’.

На свечаном отварању у хали 
,,Језеро’’ присутне су поздравили 
проф. др Предраг Чановић, декан 
Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу и проф. др Сретко  Ди-
вљан, декан Факултета педагошких 
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РЕЗУЛТАТИ

КОШАРКА (М)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука   56:15

КОШАРКА (Ж)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука   46:30

РУКОМЕТ (М)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука   16:13

РУКОМЕТ (Ж)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука  16:11

ФУТСАЛ (М)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука  4:2

ОДБОЈКА (Ж)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука  2:0 

СТРЕЉАШТВО (М)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука  394:366 

СТРЕЉАШТВО (Ж)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука  450:364 

ШАХ (М)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука 2:2 

ШАХ (Ж)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука  4:0

СТОНИ ТЕНИС (М)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука  2:0

СТОНИ ТЕНИС (Ж)
Факултет медицинских наука: Факултет педагошких наука  3:2

наука из Јагодине. Специјални гост 
манифестације био је проф. др Си-
ниша Јаснић, председник Универ-
зитетског спортског савеза Србије. 
Отварање је обележио и наступ 
Академског фолклорног ансамбла 
,,Светозар Марковић’’ СКЦ-а из 
Крагујевца и традиционално по-
лагање заклетве на фер плеј, коју 
је овога пута прочитао Војислав 
Перић, капитен футсал екипе Фа-
култета медицинских наука.

,,Спортски дан 2013.’’ протекао 
је у добрим такмичењима и још 
бољој атмосфери са испуњеним 
гледалиштем, а читаво спортско-
свечарско дружење завршено је 
традиционалним коктелом, који 
је овога пута одржан у ресторану 
Студентског центра Крагујевац, 
популарном ,,Феријалцу’’.
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У периоду од 14. до 16. новембра 
2013. године, гост Факултета меди-
цинских наука био је професор Дарко 
Боснаковски. Овај млади стручњак 
докторирао је на Хокаидо Универзи-
тету у Сапороу у Јапану, а тренутно је 
професор на Факултету медицинских 
наука Универзитета ,,Гоце Делчев“ у 
Штипу. Подручја његових истражи-
вања су регенеративна медицина, 
биоинжењеринг, молекуларна би-
ологија и матичне ћелије.

Током свог боравка одржао 
је више предавања и лаборато-

У просторијама за клиничку 
наставу Интегрисаних академских 
студија стоматологије Факултета 
медицинских наука 1. новембра 
2013. предавање је одржао проф. 
др Матео Басо. Овај млади ита-
лијански стручњак дипломирао 
је и докторирао на Универзитету 

ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. ДР МАТЕА БАСА

ГОСТОВАЊЕ ПРОФ. ДР ДАРКА БОСНАКОВСКОГ 

ријских експерименталних веж-
би. На опште задовољство, проф. 
Боснаковски постао је визитинг 
професор Факултета медицинских 
наука, а сертификат за визитинг 

професора, уз жеље за успешну и 
дугу сарадњу, уручила му је доц. 
др Татјана Кањевац након пре-
давања у Амфитеатру Факултета 
медицинских наука.

Служби клиничке стоматологије 
Института Галеаци у Милану где је од 
2008. шеф Центра за миниинвазивну 
и естетску оралну рехабилитацију. 
У центру његових клиничких актив-
ности и истраживања су проблеми 
конзервације, имплатантно ноше-
них протеза и модерни концепти 
минималних интервенција.

Предавање је било намењено 
студентима треће и четврте године 
Интегрисаних академских студија 
стоматологије, а присуствовали су 
му и бројни наставници и сарад-
ници. После предавања проф. др 
Матео Басо одржао је радионице 
за студенте са најсавременијим 
материјалима. 

у Милану где је данас предавач на 
мастер студијама. Радио је у болници 
,,Светог Павла’’ у Милану и сарађи-
вао са стоматолошким клиникама у 
Монци, Милану и Боргоманеру, да 
би касније усталио сарадњу са При-
ватном стоматолошком клиником 
у Милану. Од 2002. године ради у 
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Кабинету за ургентну 
медицину, а студенти 
су почели да пристижу 
и знатно пре почетка 
акције. Треба рећи да 
је бар 15 давалаца мо-
рало да буде враћено 
већ са пријављивања 
јер Служба за транс-
фузију крви није била 
у могућности да у вре-
мену предвиђеном за 
трајање акције обради толики број јединица.

Иако се то десило, организатори акције, Црвени крст Крагујевца, 
Служба за трансфузију крви КЦ Крагујевац и Факултет медицинских 
наука охрабрени су том појавом јер то показује капацитет Факултета 
за још већи обим акције у будућности, о чему ће се размишљати већ 
приликом првих наредних кампања. Охрабрени ентузијазмом давалаца 
и целокупне установе за добровољно давање крви, организатори при-
жељкују да се он пренесе и на редовну мајску акцију, у којој циклично 
увек буде знатно мањи број давалаца.

Традиционална новогодишња акција прикупљања помоћи за најуг-
роженију децу са територије Србије одржана је и ове године на Фа-
култету медицинских наука у Крагујевцу. Њено трајање планирано је 
у интервалу од 16. до 25. децембра 2013. мада је претходних година и 
продужавано због великог интересовања. 

Ово је већ осма акција по реду и спроводи је први студентски 
хуманитарни фонд ,,Осмех на дар’’ који је и основан 2009. годи-

не као формални наставак те акције и то од стране Правног 
факултета Универзитета у Београду и групе студената тог 
факултета. У раду фонда учествују студенти свих већих 
факултета Универзитета у Београду као и универзитета у 
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

У акцији се прикупљају слаткиши, играчке, наставни 
материјал и друге ствари од којих могу настати пакетићи 

намењени угроженим породицама и институ-
цијама које брину о сиромашној, болесној и 
деци са инвалидитетом и посебним потребама 
широм Србије. Активисти са кутијама у који-
ма се остављају прилози, дежурали су према 
обичају у холу (галерији) Факултета медицин-
ских наука радним данима од 10 до 14 сати 
што је дало прилику запосленима, студентима 
и пролазницима да се према могућностима 
укључе у акцију.

Ова акција постала је једна од лепих тра-
диција Факултета чија се симболика појача-
ва њеним одвијањем у атмосфери долазећих 
празника што представља праву прилику да 
се макар мало улепша стварност онима који су 
имали мање среће.

На Факултету медицинских наука 
2. децембра 2013. одржана је редовна 
акција добровољног давања крви. 
Акција је прошла више него успешно 
јер је сакупљено 64 јединице крви, уз 
четири даваоца којa су одбијенa из 
медицинских разлога. Са тим бројем 
Факултет медицинских наука је и у 
овој редовној акцији имао највећи 
број давалаца међу факултетима 
Крагујевачког универзитета. 

АКЦИЈА

,,ОСМЕХ НА ДАР’’ 2013.

УСПЕШНА АКЦИЈА 

ДОБРОВОЉНОГ 
ДАВАЊА КРВИ
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Молим вас да ставите нову 
батерију у сат у фармаколошкој 
учионици.

Хвала.
 ...

Поштовани,

Већ неко време осећамо потребу 
да Вам се обратимо и похвалимо 
рад Вашег особља, али једне помоћ-
не раднице посебно. У питању је 
Владанка, жена чије нам насмејано 
лице, љубазност и вредноћа чине 
бољим боравак на факултету. Наиме, 
захваљујући њеном раду слушамо 
предавања у чистим просторијама: 
Велика сала, Мала сала, Деканат... 
слободно време проводимо у прове-
треним просторијама или дворишту 
које она предано уређује бринући се 
о биљкама и другом зеленилу. Уз то 
смо јој јако захвални због хигијене у 
тоалетима у којима је поред чис-
тоће увек присутно и све оно што 
је неопходно. За нас студенте јако 
је битна и подршка пред испите, а 
она је увек ту да нас понуди соком, 
кафом и пружи лепу реч, разумевање, 
што нас додатно охрабри. Такође, 
кад год би неко од нас нешто забо-
равио било да је у питању скрипта 
или лични предмет никад се није 
догодило да она то не сачува.

Такође, она нас не заборавља ни 
кад су прославе, с обзиром на то да 
нам и тада изилази у сусрет.

Хвала што сте нам пружили 
прилику да изнесемо ову похвалу!

С поштовањем,
Група студената

ИЗ ЦРНЕ КУТИЈЕ

студије? Да ли треба да се жалимо 
даље? А крајње је време, верујте, 
желимо искрено да Вам ставимо 
да знања да неко мора да покрене 
промене. Веома нам је стало до 
Вас јер Вас уважавамо, до нашег 
знања, до нашег и Вашег града, 
до ваљаног знања, а за обављање 
овог посла биће потребна чиста 
свест и савест. Помозите нам да 
је сачувамо, молимо Вас

Искрено и са поштовањем,
Студент четврте године                      

фармације
...

Хтеле само да овим путем похва-
лимо асистента Соврлић Мирослава, 
који се својим знањем, залагањем за 
студенте и позитивном енергијом 
издваја од осталих.

Мирославе, наставите да својим 
идејама и енергијом будете једнос-
тавно као и до сада најбољи!

Студенткиње
II године фармације

VII група
                             

 ...

Овом приликом желимо да похва-
лимо и да се захвалимо асистенту 
Николи Јанковићу из статистике 
за несебичну помоћ приликом израде 
дипломских радова.

Свршене студенткиње
фармације

                                                                  
       

Напомена: сви записи се објављују у интегралном облику, онако како су написани, без исправки грама-
тичког, правописног или стилског типа

Дарко Јанићијевић ,,Коска’’  (рад-
ник бифеа) је Цар! 

Хоћемо да ради сваки дан цео 
дан!

Коска за председника!
Живео Коска

 ...

Поштовани,

Немајући начина да се изборимо 
за мало сна и бољег расположења, 
покушаћемо да Вам се обратимо 
овим писмом у нади да ћете га 
прочитати, бар мало застати и 
схватити да Вам ово пишу озбиљни 
људи, млади, жељни знања и успеха, 
али и људи који пуни незадовољства 
због огромног неразумевања а самим 
тим и непоштовања личности 
просто више немају снаге, ни фи-
зичке ни психичке. Да ли знате да 
све чешће посећујемо лекаре, пси-
хијатре, да Вам студенти често 
губе свест , да ли је могуће да нема 
решења за девојку која је поломи-
ла обе ноге него морају да је носе 
на предавања?  Да ли сте имало 
размишљали о томе? Да ли је то 
нека цивилизована „Болоња“? Само 
се питамо да ли када је прављен 
распоред вежби, колоквијума ико 
размишљао о томе да је сан и храна 
неопходна сваком човеку. Ви пред 
собом имате најбоље студенте, не 
обраћају Вам се неки млади шарла-
тани са приватних факултета које 
полако престајемо да потцењујемо. 
Молимо више уважавања, мање 
сујете, више разумевања, мање 
понижавања. Да ли мислите да ми 
некоме можемо да препоручимо ове 
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