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 у Крагујевцу бр 01-565 од 22. јануара 2018 године
2. Датум и место објављивања конкурса:
31. јануар 2018 године, часопис „Послови“
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 Инфективне болести
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран
звање и установа у којој је члан комисије запослен:
Проф др Предраг Чановић, редовни професор за ужу научну област Инфективне болести, Факултета Медицинских наука
Крагујевцу
Проф др Олгица Гајовић, ванредни професор за ужу научну област Инфективне болести, Факултета Медицинских наука
Крагујевцу
Доц др Биљана Поповска-Јовичић, доцент за ужу научну област Инфективне болести, Факултета Медицинских наука
Крагујевцу
5. Пријављени кандидати:
Јагода Гавриловић
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БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Јагода Ратомир Гавриловић
2. Датум и место рођења:
15. март 1973 године
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Упис 1992/1993.; завршетак 20.05.1999.; Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет; студије медицине; просечна
оцена 9,06; стечени назив: доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2009 године, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, смер онкологија
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
III година
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
26.10.2010 године, са оценом 10 (десет)
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
Упис 2000/2001.; завршетак 2005.; Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду; специјалистичке студије
инфектологије, оцена: одличан; стечени назив: специјалиста инфектологије
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
8.

10. Педагошко искуство:
Фацилитатор на Катедри за инфективне болести, Факултет Медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу

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
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 1

1.
2.

Djordjevic Z, Folic M, Gavrilovic J, Jankovic S. Risk factors for healthcare-acquired urinary tract infections caused by
multi-drug resistant microorganisms. Srp Arhiv Celok Lek. 2016; 144(9-10): 490-496 М23 IF=0,253
Остварени резултати кандидата категорије 50 (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: 5
1. Gavrilovic J, Djordjevic Velickovic J, Mijailovic Z, Lazarevic T, Gavrilovic A, Tomovic M. Applying The Molecular
Adsorbent Recirculating System (MARS) in the treatment of Acute Liver Failure (ALF). Case report. Serbian Journal of
Experimental and Clinical Research. 2018; doi:10.15151/sjecr-2017-0074 M51
2. Gavrilovic A, Miletic Drakulic S, Boskovic Matic T, Vesic K, Aleksic D, Toncev S, Gavrilovic J. EEG Abnormalities as
Diagnostic and Prognostic Factor for Encephalitis. Ser J Exp Clin Res 2016; 17(3): 225-229 M51
3. Gajović O, Stanojevic-Pirkovic M, Popovska-Jovicic B, Nesic L, Mijailović Z, Cekerevac I, Susa R, Gavrilovic J. LifeThreatening Plasmodium Falciparum Malaria in Patient after Visiting Angola-Case Report. Ser J Exp Clin Res 2017; 18(1):
81-84 M51
4. Gavrilović J, Čanović P, Gajović O, Nešić L, Mijailović Ž, Todorović Z, Đoković J. Streptokokni toksični šok sindrom.
Medicinski časopis. 2012; 46(1):47-52 M53
5. Canovic P, Mijailović Z, Gavrilovic J, Gajovic O. Epidemic pleurodynia - possible imitator of a coronary disease.
Medicinski časopis. 2005; 1: 46-48 M53

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др Јагода Гавриловић у досадашњем научно-истраживачком раду аутор је и коаутор 6 радова објављених у
научним часописима међународног и националног значаја (1 М23, 3 М51 и 2 М53).
Др Јагода Гавриловић има педагошко искуство, и сада је ангажована као фацилитатор за ужу научну област Инфективне
болести на Факултету медицинских наука у Крагујевцу. Студент је треће године последиполмских студија.
Према обавезама се односи савесно, практичну наставу добро припрема, испољивши таленат да практична знања из
Инфективних болести на интересантан и практичан начин пренесе студентима.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
Кандидат др Јагода Гавриловић, испуњава све услове за избор у звање асистента предвиђене Законом о високом образовању,
Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу: има
просечну оцену већу од осам на основним студијама, студент је треће године Академских докторских студија, има завршену
специјализацију из уже научне области и има 1 рад категорије М23 и 3 рада категорије М51 објављених in extenso на неком
од водећих светских језика.
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
Др Јагода Гавриловић испуњава услов за избор у звање сарадника у звању асистента у скалду са Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.
Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки рад др Јагоде Гавриловић, и предлаже Наставно-научном већу Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да уврсти предлог о њеном избору у зввање сарадника у звању асистента.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Проф др Предраг Чановић, редовни професор
за ужу научну област Инфективне болести,
Факултета Медицинских наука у Крагујевцу

__________________________________________________

Проф др Олгица Гајовић, ванредни професор
за ужу научну област Инфективне болести,
Факултета Медицинских наука у Крагујевцу

__________________________________________________

Доц др Биљана Поповска-Јовичић,
доцент за ужу научну област Инфективне болести,
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 (ПРВИ ИЗБОР)
1. ОПШТИ УСЛОВИ
Остварено

Испуњава услов

9,06

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

3 М51/1

ДА

1 M23

ДА

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

Обавезни
услови

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Алтернативни
обавезни услови
(један од)

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