Наставно-научном већу
Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
(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:
Одлука Декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број: 01-8302 од 05.07.2017. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Конкурс објављен у огласним новинама „Послови“ од 19.07.2017.
3. 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 Хирургија
4. 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:
проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
доц. др Радивоје Николић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
5. Пријављени кандидати:
Миодраг Пеулић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Миодраг, Славко, Пеулић
2. Датум и место рођења:
04.09.1973. године Ниш
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
10/1992-06/1999. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, просечна оцена 9.11; доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2012. Универзитет у Београду, Медицински факултет, реконструктивна хирургија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
3. година студија
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
„Развој аквизиционог система и алгоритма у дијагностици и процени успешности хируршког лечења лумбалне дискус
херније применом платформе за одређивање површинске расподеле притиска стопала“
Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
10/2001-11/2007 Универзитет у Београду, Медицински факултет, специјализација неурохирургије
2005-2010 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Специјалистичке-академске студије, Хируршки аспекти лечења
компресивних неуропатија горњих екстремитета
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
8.

10. Педагошко искуство:
2013. године изабран у звање сарадника у настави за ужу научну област Хирургија
2014. изабран у звање асистента на предмету Хирургија

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

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:1
a) укупно у ранијем периоду:1
1. Tosevski J, Malikovic A, Mojsilovic-Petrovic J, Lackovic V, Peulic M, Sazdanovic P, Alexopulos C. Types of neurons
and some dendritic patterns of basolateral amygdala in humans-a Golgy study, Annals of Anatomy-Anatomischer
Anzeiger. 2002; 184(1): 93- 103. М23 (IF=0.434)
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:1
1. Peulić M, Kovačević V, Miletić Kovačević M, Grujičić D. To wait for a spontaneous recovery of the third cranial nerve
palsy occurring after the coiling of a PCOMA aneurysm or to implement surgical tretment?A case report, Vojnosanit
pregl 2016, DOI:10.2298/VSP 160317235P M23 (IF=0.367)
2.

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду:4
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
a) укупно у ранијем периоду:4
1. Peulic M, Grujicic D, Milicevic M, Nikolic R, Veljkovic M, Krstic Lj Petrovic M, Kovacevic V. Miksopapilarni
ependimom filuma terminale – Prikaz slučaja. Med J (Krag) 2014; 48(1): 44-47. M52
2.

Kovacevic V, Peulic M, Nikolic R, Mijailovic M, Lukic S, Miletic Kovacevic M, Jeftic I. Cerebralni vazospazam nakon
aneurizmalne subarahnoidalne hemoragije, mogućnosti i ishod lečenja. Pons Med J. 2012; 10(2): 17-23. M53

3.

Nikolic R, Mijailovic M, Nikolic D, Nikolic V, Peulic M, Lukic S. Peritoneal catheter expulsion as a complication of
ventricuo-peritoneal shunt after an operation of hydrocephalus in adult patients, Serbian Journal of Experimental and Clinical
Research., 2008;9(2):63-67 M52

4.

Nikolic R, Mijailovic M, Nikolic D, Nikolic V, Peulic M, Lukic S. Prognosis of the outcome following severe close
craniocerebral injury, Serbian Journal of Experimental and Clinical Research., 2008;9(3): 105-110. M52

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др Mиодраг Пеулић је аутор и коаутор више стручних радова објављених у научним часописима међународног и
националног значаја. Др Миодраг Пеулић има значајно педагошко искуство. Био је сарадник у настави за ужу научну област
Хирургија (2013. године) и сарадник у звању асистента за ужу научну област Хирургија од 2014.године на Факултету
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. У претходном периоду активно је био укључен у извођење практичне
наставе на интегрисаним академским студијама медицине, стоматологије, и основних струковних студија. Према обавезама
се односи савесно, практичну наставу добро припрема, теоријска знања и практичне вештине из области Хирургије
студентима преноси јасно и детаљно.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
др Миодраг Пеулић, испуњава све остале услове за избор сарадника у звање асистента предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: на основним студијама има просечну
оцену већу од 8 (осам), студент је треће године Академских докторских студија, бави се научно-истраживачким радом и има
објављене рецензиране научне радове у часописима категорије М20 и 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 предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да за сарадника у
звању асистента изабере др Миодрага Пеулића, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_____________________________________________________________
Проф. др Драгче Радовановић, ванредни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, председник

______________________________________________________________
Доц.др Радивоје Николић, доцент за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, члан

_____________________________________________________________
Проф. др Јасна Јевђић, редовни професор за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, члан

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
Остварено

Испуњава услов

Да (9,11)

ДА

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

Да

ДА

Специјализација из одговарајуће области
(важи само за клиничке предмете)

Да

ДА

Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

Да

ДА

1 М20

ДА

2 М20

ДА

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

Обавезни
услови

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Обавезни
услови
Алтернативни
обавезни услови
(један од)

1 рад категорије М20 из уже научне области
за коју се бира, публикован у претходном
изборном периоду
3 рада категорије М52 (у једном први аутор)
из уже научне области за коју се бира
1 рад категорије М20

4

