Образац 4
Факултет медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
за поља природно-математичких, медицинских, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука
- обавезна садржина (Свака рубрика мора бити попуњена)
(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)

I

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Oдлука декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 01-5218 од 25.04.2017.
2. Датум и место објављивања конкурса:
03.05.2017. лист „Послови“ број 724-725
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један наставник у звању доцента за ужу научну област Биохемија
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је
изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен:
1. проф. др Иванка Зелен, ванредни професор за ужу научну област Биохемија Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу (изабрана 04.12.2013. године), председник
2. проф. др Марина Митровић, ванредни професор за ужу научну област Биохемија Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу (изабрана 04.12.2013. године), члан
3. проф. др Иван Дожић, ванредни професор за ужу научну област Општа и орална биохемија Стоматолошког
факултета Универзитета у Београду (изабран 01.07.2016. године), члан
5. Пријављени кандидати:
Марија Анђелковић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Марија Василије Анђелковић
2. Звање:
Aсистент за ужу научну област Биохемија
3. Датум и место рођења, адреса:
19.02.1977. Крагујевац, Париске комуне 3/3/8, 34000 Крагујевац
4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен и професионални статус:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука Крагујевац, Асистент за ужу научну област
Биохемија
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма
(студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
1996 – 2002. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, Доктор медицине. Просечна оцена 9,34
6. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив
студијског програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
Магистарске студије 2002 – 2010. Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, клиничка и
експериментална фармакологија, магистар медицинских наука 12.07.2010.
Специјалистичке студије 2011-2015. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка
биохемија, Специјалиста клиничке биохемије
7. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
Магистарска теза „ Утицај антисепресива на пражњење жучне кесе“ 12.07.2010.
Специјалистички рад „Утицај хризина, прополиса и екстраката биљака ligustrum vulgare, teucrium pollium,
phellinus linteus i cordiceps sinensis на вијабилност и активност лактат дехидрогеназе лимфоцита у хроничној
лимфоцитној леукемији“ 04.06.2015.
8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна област и
просечна оцена:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална фармакологија, доктор
медицинских наука
9. Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:
„Утицај лекова на ниво тиреостимулишућег хормона код пацијената на супституционој терапији
тироксином“, 14.01.2014., доктор медицинских наука
10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,
задовољавајуће:
Енглески језик- чита, пише и говори са оценом одлично

Руски језик- чита, пише и говори са оценом добро
11. Област, ужа област:
Област: Медицина, ужа област: Биохемија.
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више дана):
13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање
- навести сва звања):
2004 -2011 Дом здравља Крагујевац, доктор медицине
2011 – 2015 Клинички центар Крагујевац, специјализант клиничке биохемије
2012 – 2014 Универзитет у Крагујевцу. Медицински факултет, Катедра за Биохемију, сарадник у настави
2014 - Универзитет у Крагујевцу. Медицински факултет, Катедра за Биохемију, асистент
2015 – Клинички центар Крагујевац, специјалиста клиничке биохемије
14. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:
Српско лекарско друштво
Лекарска комора Србије
Комора биохемичара Србије
Друштво медицинских биохемичара Србије
Meђународна федерација за клиничку хемију и лабораторијску меидцину (International federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine -IFCC)
Европска федерација за клиничку хемију и лабораторијску медицину (European Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine - EFLM)
Балканска федерација клиничких лабораторија (Balkan Clinical Laboratory Federation -BCLF)

2

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1.

Остварени резултати кандидата категорије 10 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број
страна):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

2.

Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен
(број):стране од-до):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 6
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Аndjelkovic M, Jovanovic DB, Zdravkovic N, Jankovic SM. Gallbladder emptying in patient with major
depression: a case series. Pharmacopsychiatry. 2011; 44(5):165-8. M22 IF 2,203 (2010)
Аndjelkovic MV, Mladenovic VS, Djukic ALj, Jankovic SM. Cushing’s syndrome diagnosed after delivery:
a case report. Cent Eur J Med. 2013; 8(5): 674-8
М23 IF 0,312 (2011)
Folic N, Folic M, Markovic S, Andjelkovic M, Jankovic S. Risk factors for the development of metabolic
syndrome in obese children and adolescents. Srp Arh Celok Lek. 2015; 143(3-4):146-152. M23 IF 0,277
(2015)
Andjelkovic M, Jankovic S, Mitrovic M, Mladenovic V, Nikolic I, Zelen I, Zaric M, Canovic P, Folic M.
Effects of cardiovascular drugs on TSH serum levels in patients on replacement therapy after thyroidectomy.
Int J Clin Pharmacol Ther. 2016; 54(8):628-33. M23 IF 1,129 (2015)
Jankovic S , Andjelkovic M , Zivkovic Zaric R, Vasic M , Csépány E, Gyüre T, Ertsey C. The psychometric
properties of the Comprehensive Headache-related Quality of life Questionnaire (CHQQ) translated
to Serbian. SpringerPlus 2016; 5:1416 M22 IF 1,001 (2015)
Nikolic I, Andjelkovic M, Zaric M, Zelen I, Canovic P, Milosavljevic Z, Mitrovic M.Induction of
mitochondrial apoptotic pathway by raloxifene and estrogen in human endometrial stromal ThESC cell line.
Arch Med Sci 2017; 13, 2: 293–301. M22 IF 1,812 (2015)

3. Остварени резултати кандидата категорије 30 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања,
место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 3
1.

2.

3.

Andjelkovic M, Mitrovic M, Nikolic I, Zelen I, Zaric M, Folic M. Correlation between thyroid stimulating
hormone level and serum's sodium and potassium level. 3rd congress of physiological sciences of Serbia with
international participation; October 29-31, 2014, Belgrade, Republic of Serbia, Abstract book:92. M34
Nikolic I, Zaric M, Andjelkovic M, Zelen I, Mitrovic M. Estrogen and raloxifene induce apoptosis through
increasing the bax/bcl-2 ratio and caspase 3 activation in human endometrial stromal Thesc cell line. 3rd
congress of physiological sciences of Serbia with international participation; October 29-31, 2014, Belgrade,
Republic of Serbia, Abstract book:219. M34
Zaric М, Mitrovic M, Nikolic I, Baskic D, Popovic S, Djurdjevic P, Milosavljevic Z, Andjelkovic M, Zelen
I. Chrysin induces apoptosis in peripheral blood lymphocytes isolated from human chronic lymphocytic
leukemia. 3rd congress of physiological sciences of Serbia with international participation; October 29-31,
2014, Belgrade, Republic of Serbia, Abstract book:209. M34

4. Остварени резултати кандидата категорије 40 (аутор(и), наслов, година издавања, издавач, број
страна):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
5. Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања,
волумен (број):стране од-до):
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a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:3
1.

2.

3.

Младеновић В, Петровић Ј, Бубања Д, Ђокић И, Ђукић С, Веселиновић М, Анђелковић М,
Стефановић С. Хиперпролактинемија: дијагноза и принципи лечења. Медицински часопис 2013;
47(3): 130-6. M53
Petrovic A, Nikolic I, Zaric M, Zelen I, Jovanovic D, Milosavljevic Z, Kastratovic T, Colic M, Andjelkovic
M, Mitrovic M. Serum deprivation induces apoptotic cell death in ThESC cell line. Ser J Exp Clin Res.
2013; 14(1):23-28. M52
Andjelkovic M, Canovic P, Mitrovic M, Nikolic I, Bacanin Jovanovic D, Zelen I, Zaric M, Kovacevic A,
Jankovic S. Older hypertensive patients’ adherence to healthy lifestyle behaviors. Ser J Exp Clin Res. DOI:
10.1515/SJECR-2016-0083 M52

6. Остварени резултати кандидата категорије 60 (аутор(и), наслов рада, назив скупа, датум одржавања,
место одржавања, организатор, број странице(а) зборника/часописа где је штампан извод):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 4
1. Гордић И, Анђелковић М. Навике у исхрани и индекси гојазности код студената Универзитета у
Крагујевцу. 4. национални конгрес рационалне терапије у медицини – Крагујевац (4-5. април 2014) –
Књига сажетака, : Рационална терапија 2014: 6(1); 62-3. M64
2. Zarić M, Popović S, Nikolić I, Anđelković M, Čanović P, Mitrović M, Zelen I. Metanolski ekstrakt biljke
Cordyceps sinensis deluje citotoksično na limfocite hronične limfocitne leukemije in vitro. 3. kongres
hematologa Srbije – Kragujevac (12-15. novembar 2015) – Knjiga sažetaka:182. M64
3. Zarić M, Đurđević P, Anđelković M, Nikolić I, Čanović P, Mitrović M, Zelen I. Metanolski ekstrakt ploda
biljke Ligustrum vulgare indukuje selektivnu apoptozu limfocita hronične limfocitne leukemije in vitro. 3.
kongres hematologa Srbije – Kragujevac (12-15. novembar 2015) – Knjiga sažetaka:182 M64
4. Zarić M, Mitrović M, Baskić D, Nikolić I, Anđelković M, Čanović P, Zelen I. Metanolski ekstrakt lista biljke
Ligustrum vulgare indukuje selektivnu apoptozu limfocita hronične limfocitne leukemije in vitro. 3. kongres
hematologa Srbije – Kragujevac (12-15. novembar 2015) – Knjiga sažetaka:183. M64
7. Остварени резултати кандидата категорије 80 (аутор(и), назив, датум признавања, институција,
место):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
8. Остварени резултати кандидата категорије 90 (аутор(и), назив, датум признавања, институција,
место):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
9. Хетероцитатни индекс:
10. Кумулативни импакт фактор:
6,734
11. Кандидат испуњава услове за ментора докторских дисертација, у складу са стандардом 9?
a) да
б) не
12. Руковођење или учешће у научним пројектима:
Учесник Јуниор пројекта 19/16: „Испитивање ефекта и механизма дејства комплекса рутенијума (II) на
различите туморске ћелијске линије“
13. Остало:
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1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ
а) Ако се кандидат први пут бира у наставничко звање и заснива радни однос на Универзитету у
Крагујевцу
1. Назив приступног предавања из уже научне области:
Приступно предавање под називом „Интегративни метаболизам“ одржано 29.05.2017. године, 14. Недеља
наставе на Интегрисаним академским студијама стоматологије ИАСС
2. Позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области
a) да
б) не
б) Ако кандидат има претходно искуство у педагошком раду
1.

Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд часова (на
основним, дипломским, односно специјалистичким, магистарским, мастер и докторским студијама):
Интегрисане академске студије медицине
Биохемија – 130 часова вежби

Интегрисане академске студије стоматологије
Биохемија – 27 часова вежби
Основне струковне студије
Биохемија – 30 часова вежби
Укупно 187 часова вежби – Потврда Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медицинских наука,
Универзитета у Крагујевцу
2. Искуство у педагошком раду са студентима (просечан број часова одржане наставе у току школске године
у периоду од избора у претходно звање или од последњег избора у звање):
Укупно 187 часова вежби – Потврда Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медицинских наука,
Универзитета у Крагујевцу
3. Оцена педагошког рада:
Позитивна оцена педагошког рада на основу оцене Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
4. Кандидат је аутор књиге из релевантне области, одобреног уџбеника за ужу научну област, поглавља у
одобреном уџбенику за ужу научну област, превода иностраног уџбеника, монографије, практикума или
збирка задатака за ужу научну област (наслов, аутор(и), година издавања, издавач):

Митровић М, Зелен И, Станојевић Пирковић М, Зарић М, Анђелковић М. „Збирка тест питања са
решењима за проверу знања из биохемије“ 2013, Факултет медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу ISBN 978-86-7760-094-05


Митровић М, Зелен И, Станојевић Пирковић М, Зарић М, Анђелковић М. “Биохемија”, 2013,
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ISBN 987-86-7760-095-2
5. Кандидат је аутор тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области (навести број
тест питања):
111 тест питања из уже научне области - потврда Комисије за издавачку делатност Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу
6. Назив студијског програма, предмета (модула, курса), година студијског програма и број часова које је
кандидат одржао у току школске године (на основним, дипломским односно специјалистичким,
магистарским и докторским студијама):
Интегрисане академске студије медицине – 130 часова вежби
Интегрисане академске студије стоматологије – 27 часова вежби
Основне струковне студије – 30 часова вежби
Укупно 187 часова вежби – Потврда Комисије за обезбеђивање квалитета Факултета медицинских наука,
Универзитета у Крагујевцу
7. Увођење нових метода у реализацији наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави
(задатака, демонстрационих огледа и слично.):
8.

Увођење нових области, наставних предмета (модула, курсева):

9.

Учешће у припреми и руковођење студијским програмом и/или руковођење катедром:
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10. Активно учешће у раду или организација периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских
састанака или журнал клубова:
11. Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), сарадника у настави, стажиста, специјализаната,
асистената:
12. Обављање секретарских послова на катедри:
13. Руковођење предметом у оквиру уже научне области:
14. Менторство студентских радова:
15. Туторство:
16. Остало:
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1.3. РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
1.

Менторство одбрањеног завршног рада на специјалистичким или мастер академским студијама, односно
дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента, ужа научна област
и наслов рада, датум одбране):

2.

Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на специјалистичким или мастер академским
студијама, односно дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза (име и презиме студента,
ужа научна област и наслов рада, датум одбране):

3.

Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа
научна област и наслов дисертације, датум одобрења)

4.

Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област и
наслов дисертације, датум одбране):

5.

Менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов дисертације,
датум када је израда дисертације одобрена и датум именовања кандидата за ментора):

6.

Менторство одбрањених докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна област, наслов
дисертације и датум одбране):

7.

Чланство у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке испите, за усмене докторске испите, за
оцену снаге и дизајна студије:

8.

Учешће у раду факултетских тела за израду акредитационих докумената, комисијa за квалитет, етичких
одбора:

9.

Допринос уређењу интернет странице факултета:

10. Остало:
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2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ
2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
1.

Аутор, коаутор елабората или студије:

2.

3.

Руковођење или учешће на научним пројектима:
Учесник Јуниор пројекта ЈП 19/16 „Испитивање ефекта и механизма дејства комплекса рутенијума (II) на
различите туморске ћелијске линије“
Иноваторство:

4.

Уређивање међународних и домаћих научних и стручних часописа:

5.

Чланство у редакцијама међународних и домаћих научних часописа:

Рецензије научних радова, монографија, пројеката, уџбеника, практикума, студијских програма, установа
и друго:
Рецензент часописа „Рационална терапија“
7. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова:
6.

8.

Вођење професионалних (струковних) организација:

9.

Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:

10. Организација, учешће и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних
манифестација (конференције, конгреси и други научни скупови):
11. Пружање консултантских услуга:
12. Руководилац или сарадник на Tempus, односно Erasmus+ пројекту:
13. Израда професионалних експертиза и рецензирање радова и пројеката:
14. Сарадња са привредом и друштвеном заједницом:
15. Руковођење или учешће у изради стручне студије од значаја за привреду:
16. Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ:
Руководилац курса КМЕ:
„Лабораторијска дијагностика у клиничкој пракси“ , акредитован од стране Здравственог савета Србије
18.08.2014. године (евиденциони број А-1-1806/14).
17. Објављени радови из категорије expert opinion у часопису који издаје факултет :
18. Остало:
 Координатор XXI едукативног семинара Друштва медицинских биохемичара Србије „Активности на
унапређењу рада медицинско-биохемијске лабораторијске струке у Републици Србији“, одржаног у
Крагујевцу 17.11.2015.
 Предавач на симпозијуму Српског лекарског друштва: „Едукација и улога лекара специјалиста клиничке
биохемије и лаборатпријске медицине у систему здравствене заштите: искуства из Србије и иностранства“,
акредитован од стране Здравственог савета Србије 18.08.2016. (евиденциони број А-1-2374/16)
Учествовала као предавач на још једном курсу КМЕ:
 „Биохемијске и молекуларно-биолошке методе у дијагностици малигних тумора“, акредитован од стране
Здравственог савета Србије (евиденциони број А-1-638/16).
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2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1.

Руковођење на факултету и Универзитету:

2.

Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета:

3.

Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета:

4.

Учешће у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација:

5.

Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника:

6.

Чланство у националним или међународним научним, односно стручним и струковним организацијама,
институцијама од јавног значаја и сл.:

7. Чланство у професионалним (струковним) организацијама:
Српско лекарско друштво
Лекарска комора Србије
Kомора биохемичара Србије
Друштво медицинских биохемичара Србије
Mеђународна федерација за клиничку хемију и лабораторијску медицину (International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine IFCC)
Европска федерација клиничке хемије и лабораторијске медицине (European Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine (EFLM)
Балканска федерација клиничких лабораторија (Balkan Clinical Laboratory Federation - BCLF).
8. Чланство у научним и организационим одборима међународних и домаћих научних и стручних скупова:
9.

Међународне и националне награде и признања:

10. Остало:

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
1. Чланство у професионалним (струковним) организацијама:
Српско лекарско друштво
Лекарска комора Србије
Комора биохемичара Србије
Друштво медицинских биохемичара Србије
Друштво медицинских биохемичара Србије
Mеђународна федерација за клиничку хемију и лабораторијску медицину (International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine IFCC)
Европска федерација клиничке хемије и лабораторијске медицине (European Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine (EFLM)
Балканска федерација клиничких лабораторија (Balkan Clinical Laboratory Federation - BCLF).
2. Учешће у програмима размене наставника и студената (мобилност):
3.

Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим факултетима и универзитетима
у земљи и иностранству:

4.

Руковођење и учешће у међународним пројектима:

5.

Стручно усавршавање на универзитетима/институтима у земљи и иностранству (назив универзитета,
област усавршавања и период боравка):

6.

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству (назив универзитета, назив
предавања и период боравка):

7.

Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и
иностранству:
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8.

Заједнички студијски програми, интернационализација:

9.

Научна сарадња са иностранством, билатерални пројекти, заједнички истраживачки рад, боравци у
иностранству и друго:

10. Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима:
11. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи и
иностарнству:
12. Остало
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
(на једној страници куцаног текста)
Асист. др Марија Анелковић, диплому о високом образовању је стекла на Медицинском факултету Универзитета у
Крагујевцу 14. 06. 2002. године. Докторску дисертацију је одбранила 14. 01. 2014. године на Факултету медицинских наука
у Крагујевцу и стекла научни назив доктор медицинских наука.
Асист. др Марија Анелковић је запосленa на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу од 2012. године,
најпре као сарадник у настави за ужу научну област Биохемија, а затим, од 2014. године као асистент за ужу научну област
Биохемија. Активно учествује у извођењу теоретске и практичне наставе на студијским програмима Интегрисаних
академских студија медицине, Интегрисаних академских студија стоматологије и Основним струковним студијама. У свом
вишегодишњем раду показала је изузетан смисао за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза, као и
коректно и професионално опхођење са колегама и студентима. Комисија за обезбеђење квалитета Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу дала је позитивно мишљење о њеном педагошком раду.
На основу увида у конкурсну документацију која је Факултету медицинских наука у Крагујевцу достављена уз пријаву на
конкурс, као и на основу постигнутих резултата у досадашњем наставном и научноистраживачком раду, мишљење
Комисије је да асист. др Марија Анелковић испуњава све законске услове за избор у звање доцент за ужу научну област
Биохемија. Кандидат поседује научни степен доктора медицинских наука.
До сада је као аутор/коаутор објавила:
 6 радова у реферисаним часописима са SCI листе (кумулативни импакт фактор 6,734), при чему је у 3 од
поменутих радова водећи аутор
 2 рада у часопису Факултета медицинских наука, при чему је у 1 од поменутих радова водећи аутор
 3 саопштења на међународним научно-стручним скуповима
 4 саопштења на националним научно-стручним скуповима.
Руководилац је (и предавач) акредитованог курса континуиране медицинске едукације у организацији Факултета, а
урадила је и рецензије научних радова.
Аутор је 111 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области.
Члан је струковних удружења која побољшавају углед Факултета и Универзитета: Српског лекарског друштва, Друштва
медицинских биохемичара Србије , Међународног федерације за клиничку хемију, Европске федерације за клиничку
хемију и лабораторијску медицину и Балканске федерације клиничких лабораторија.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
(на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан)
На конкурс за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Биохемија пријавила се једна кандидаткиња,
асист. др Марија Анелковић, асистент за ужу научну област Биохемија.
Кандидат асист. др Марија Анелковић испуњава све услове за избор у звање доцент прописане:
1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручно, академско и научно звање
2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу и
3. Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, јер:


Има завршен медицински факултет, као и научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на
Факултету медицинских наука у Крагујевцу
 Публиковала је укупно 6 радова категорије М20 (кумулативни импакт фактор=6.734) при чему је у 3 од поменутих
радова водећи аутор
 Публиковала је укупно 2 рада у часопису Факултета медицинских наука при чему је у 1 од поменутих радова
водећи аутор
 Публиковала је 3 саопштења на међународним научно-стручним скуповима
 Публиковала је 4 саопштења на националним научно-стручним скуповима
 Аутор је 111 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области
Има способност за наставни и педагошки рад.
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК

Поље медицинских наука

ДОЦЕНТ (ПРВИ ИЗБОР)

Ред. бр.

Остварено

Испуњава
услов

Да

ДА

Да

ДА

6

ДА

7(3M30
/4M60)

ДА

1

Да

6/3
KIF=6,734

ДА

6 радова М20. У 2 први аутор

6/3

ДА

4 рада М20. Први аутор у једном категорије М21 или М22

6/1

ДА

УСЛОВИ ПРЕМА СТАТУТУ ФАКУЛТЕТА
Обавезни
услови

Испуњени услови према Статуту Факултета
УСЛОВИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ УНИВЕРЗИТЕТА

Општи услови

Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
1.1. РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1 рад категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира
Обавезни
услови

3 рада на научним скуповима. 1 из категорије М30
1 рад у часопису факултета (први аутор) за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских
наука
3 рада М20. У једном први аутор. KIF ≥ 3

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

5 радова М20. У једном први аутор. HCI ≥ 30

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ

Обавезни
услови

Позитивна оцена педагошког рада на основу оцене факултетске комисије за квалитет наставе (обавезна
позитивна оцена добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода)
уколико има педагошко искуство

Да

ДА

Позитивна оцена приступног предавања из уже научне области за коју се бира

Да

ДА

Аутор 100 тест питања у бази одобреној за полагање испита из уже научне области за кандидате који су у
радном односу на Факултету медицинских наука и који су бирани за ужу научну област у оквиру поља
медицинских наука

111

ДА

Преко 80 часова наставе у току школске године

187

ДА

Учешће у изради квалитетног материјала за наставу (задатака, демонстрационих вежби и слично)

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

Активно учешће у раду периодичних и перманентних клиничких/лабораторијских састанака или журнал
клубова
Руковођење радом демонстратора (фацилитатора), сарадника у настави, стажиста, специјализаната.
Секретарски послови на катедри
Менторство
Туторство

1.3. РЕЗУЛАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА

Обавезни
услови

Алтернативни
обавезни услови
(један од)
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ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ОБАВЕЗНЕ ЕЛЕМЕНТЕ

ДА 

НЕ 

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ (Остварене активности у најмање два елемента из најмање две од три различите изборне групе )
2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
Учешће у научним пројектима

ЈП 19/16

ДА

Да

ДА

Да

ДА

Аутор или коаутор патента или техничког унапређења
Аутор или коаутор поглавља у националној или међународној монографији из уже научне области
Елаборат о унапређењу наставе
Оригинална студија
Рецензирање радова и пројеката
Уређивање часописа и публикација
2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника
Чланство у националним или међународним научним, стручним или струковним организацијама или
институцијама од јавног значаја
Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета
Израде професионалних експертиза и рецензирањe радова и пројеката
Организација и руковођење локалних, регионалних, националних или интернационалних конференција и
скупова
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Учешће у организацији факултетских курсева КМЕ

1

ДА

Објављен један рад из категорије expert opinion у часопису који издаје Факултет
2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И/ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ
Учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација на другим факултетима
Учешће у програмима размене наставника и студената
Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са другим факултетима у земљи
Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са иностраним факултетима
Заједнички публиковани радови, монографије или пројекти са другим универзитетима у земљи и
иностранству
Стручно усавршавање на универзитету/институту у земљи и иностранству (по правилу у трајању најмање
месец дана)

ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ИЗБОРНЕ ЕЛЕМЕНТЕ

ДА 

НЕ 

КАНДИДАТ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР

ДА 

НЕ 
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