Наставно-научном већу
Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
(Свака рубрика мора бити попуњена)
(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)
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ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Одлука декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 01-11721 од 16.10.2018.
Датум и место објављивања конкурса:
24.10.2018. лист “Послови” број 800
Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један сарадник у звању асистента за ужу научну област Физичка хемија
Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у
звање и установа у којој је члан комисије запослен:
1. проф. др Вера Дондур, редовни професор за ужу научну област Физичка хемија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
2. проф. др Срећко Трифуновић, редовни професор за ужу научну област Неорганска хемија Природно-математичког
факултета у Крагујевцу
3. проф. др Гордана Радић, ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска хемија Факултета медицинских
наука у Крагујевцу
Пријављени кандидати:
Наташа Мијаиловић, асистент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физичка
хемија
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БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Име, име једног родитеља и презиме:
Наташа, Ранђел, Мијаиловић
Датум и место рођења:
03.11.1978., Приштина
Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Година уписа 1997/98., година завршетка 2008. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука,
просечна оцена: 9,06, стечено звање: доктор медицине
Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2009/10. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална
фармакологија
Година студија (статус на докторским академским студијама):
Студент треће године докторских академских студија
Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
04.05.2012., девет (9)
Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
“Бихевиорални ефекти дуготрајне примене дијететских протокола са повећаним садржајем метионина и недостатком
фолата, пиридоксина и кобаламина код пацова”, 12.07.2017.
Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

10. Педагошко искуство:
 2011.-2013. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у настави за ужу научну
област Физичка хемија
 2013.-2014. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у настави за ужу научну
област Физичка хемија
 2014. године- , Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у звању асистента за ужу научну
област Физичка хемија

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1.

Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду-1
1. Janković SM, Aleksić D, Bahtijari Z, Jelić A, Klačar J, Kovačević A, Mijailović N, Milovanović O, Petrović A,
Radovanović A, Sovrlić M, Ružić Zečević D. Risk factors for severe dental anxiety among students of a medical faculty.
Vojnosanit Pregl. 2014; 71(1): 16-21. M23 IF=0.292 (2014)
б)

2.

од избора у претходно звање или од последњег избора у звање-1
1. Mijailovic N, Selakovic D, Joksimovic J, Mihailovic V, Katanic J, Jakovljevic V, Nikolic T, Bolevich S, Zivkovic V,
Pantic M, Rosic G. The anxiolytic effects of atorvastatin and simvastatin on dietary-induced increase in homocysteine
levels in rats. Mol Cell Biochem. 2018; doi: 10.1007/s11010-018-3425-6. M23 IF= 2.561 (2017)

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду-1
1. Mijailovic N. The use of somatostatin and octreotide in the treatment of gastrintestinal bleeding. Med Časopis
2013;47(4):196-202. M53
б)

од избора у претходно звање или од последњег избора у звање-1
1. Mijailović N, Selaković D, Joksimović J, Jakovljević V, Nikolić T, Rosić G. The effects of methionine-enriched and
vitamin (folate, pyridoxine and cobalamine) deficient diets on exploratory activity in rats - a brief report. Ser J Exp Clin
Res. 2017;18(4):307-12. M51
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IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Доктор медицине, Наташа Мијаиловић је запослена на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу од
2011. године као сарадник у настави, а од 2014. године и као асистент на предмету Физичка хемија. Активно учествује у
извођењу наставе на студијском програму Интегрисане академске студије фармације. У досадашњем раду показала је смисао
за наставни рад, одговорност и савесност у обављању обавеза, као и коректан однос са колегама и студентима. На основу
увида у конкурсну документацију која је достављена уз пријаву на конкурс Факултету медицинских наука, као и на основу
постигнутих резултата у досадашњем наставном и научно-истраживачком раду, мишљење Комисије је да доктор медицине,
Наташа Мијаиловић, испуњава све законске услове за избор у звање асистента за ужу научну област Физичка хемија.
До сада је као аутор/коаутор објавила:
• 2 рада у часописима са SCI листе категорије М23
• 1 рад у часопису Факултета медицинских наука категорије M51
• 1 рад у Медицинском часопису категорије М53

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Физичка хемија пријавио се један
кандидат, Наташа Мијаиловић. Кандидат Наташа Мијаиловић испуњава све услове прописане:
1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив
2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу јер:
- на завршеном претходнoм нивоу студија укупна просечна оцена је 9,06
- уписана је на трећу годину Докторских академских студија
- има положене све испите предвиђене планом и програмом студијског програма, као и положен Усмени докторски испит
- има способност за наставни и педагошки рад
- има 2 рада категорије М23
- има 2 рада категорије М50

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање.
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VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности и допринос
у настави, доктора медицине, Наташе Мијаиловић. Комисија закључује да Наташа Мијаиловић испуњава све услове
утврђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор
сарадника у звању асистента.
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу да изабере Наташу
Мијаиловић у звање асистента за ужу научну област Физичка хемија.

У Крагујевцу,
22.11.2018. године
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

___________________________________________
Проф. др Вера Дондур, редовни професор
за ужу научну област Физичка хемија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

_____________________________________________
Проф. др Срећко Трифуновић, редовни професор
за ужу научну област Неорганска хемија
Природно-математичког факултета у Крагујевцу

____________________________________________
Проф. др Гордана П. Радић, ванредни професор
за ужу научну област Фармацеутска хемија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу

НАПОМЕНА:
Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да
унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.
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VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
AСИСТЕНТ (ПOНОВНИ ИЗБОР)
1. ОПШТИ УСЛОВИ

На завршеним претходним нивоима студија
укупна просечна оцена (најмање осам)

Обавезни
услови

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

Остварено

Испуњава услов

9,06

ДА

Да

ДА

Да

ДА

1 M20

ДА

2M20

ДА

Специјализација из одговарајуће области
(важи само за клиничке предмете)
Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Обавезни
услови

Алтернативни
обавезни услови
(један од)

1 рад категорије М20 из научне области за
коју се бира, публикован у претходном
изборном периоду
3 рада из научне области за коју се бира
категорије минимум М51 на једном од
водећих светских језика (у једном раду први
аутор)
1 рад категорије М20 из научне области за
коју се бира
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