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 о расписивању конкурса број 01-1582 од 20.02.2018. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Огласне новине ПОСЛОВИ број 766, од 28.02.2018. године
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 Интерна медицина
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 Марина Петровић, редовни професор за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
 доц. др Наташа Здравковић, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета медицинских наука у Крагујевцу
 проф. др Дејан Петровић, ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина Факул гета медицинских наука у
Крагујевцу
5. Пријављени кандидати:
Марина Јовановић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Марина, Милун, Јовановић
2. Датум и место рођења:
22.07.1977. године, Крагујевац
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Школске 1996/1997.године – 08.06.2006. године, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу,Интегрисане
академске студије медицине, 9,09, доктор медицине
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
Школске 2013/2014. године, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална интерна
медицина
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Школске 2017/2018. године уписана III година студија
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
31.05.2017.године Оцена 9
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
„Повезаност метаболичког синдрома и имунских параметара са клиничким и патохистолошким карактеристикама болесника
са улцерозним колитисом“- Одлуком број IV-03-829/38 од 08.09.2017. године Веће за медицинске науке Универзитета у
Крагујевцу дало је сагласност на Извештај комисије о оцени научне заснованости теме кандидата Марине Јовановић
8. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:
Школске 2008/09. године, 16.09.2013. године, Универзитет у Крагујевцу, Медицински факултет, специјалистичке студије,
оцена одличан, медицина, смер интерна медицина, специјалиста интерне медицине
9. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:
10. Педагошко искуство:
2014-2015. године- Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у настави за ужу научну област
Интерна медицина
2015-. године- Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у настави за ужу научну област Интерна
медицина

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: 4
1) Vasovic M, Gajovic N, Brajkovic D, Jovanovic M, Zdravkovic N, Kanjevac T. The relationship between the
immune system and oral manifestations of inflammatory bowel disease: a review. Cent Eur J Immunol
2016;41(3):302-310. М23 IF=0,776 М23 (2016)
2) Simovic Markovic B, Jovanovic I, Volarevic V, Zdravkovic N, Jovanovic M, Zdravkovic N, Maric V, Arsenijevic
N, Lukic ML. Potential inversely immunomodulatory roles of Galectin-1 and Galectin-3 in ulcerative colitis.
Wulfenia 2016; 23(9):188-205 М22 IF=2,000 (2015)
3) Zdravkovic N, Pavlovic M, Radosavljevic G, Jovanovic M, Arsenijevic A, Zdravkovic N, Maric V, Loncarevic S,
Srzentic Z, Jovanovic I. Serum levels of immunosuppressive cytokines and tumor markers in metastatic colorectal
carcinoma. JBUON 2017; 22(5): 1-8 M23 IF=1,344 (2016)
4) Jovanovic M, Gajovic N, Zdravkovic N, Jovanovic M, Jurisevic M, Vojvodic D, Mirkovic D, Milev B, Maric V,
Arsenijevic N. Fecal galectin-3 as a potential marker for colorectal cancer and disease severity. Vojnosanit Pregl.
2018; doi: VSP171201007J. M23 IF=0,367 (2016)

2.

Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду: 1
1) Jovanović M, Radosavljević G. Uloga IL-17 u modulaciji antitumorske imunosti i progresiji karcinoma povezanih
sa kolitisom. Med Čas 2013; 47(3): 137-142. M53
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 3
1) Jovanovic M, Zdravkovic N, Jovanovic I, Radosavljevic G, Gajovic N, Zdravkovic N, Maric V, Arsenijevic N.
TGF-β as a marker of ulcerative colitis and disease severity. Ser J Exp Clin Res. 2017; doi: 10.1515/sjecr-20170019 M51
2) Stojanovic S, Deljanin Ilic M, Ilic S, Tasic N, Ilic B, Petrovic D, Dragisic D, Djukic S, Jovanovic M. The
association between obesity and visit-to-visit variability in systolic blood pressure: a prospective study. Ser J Exp
Clin Res. 2017; 18(1): 67-73 M51
3) Zivic J, Jovanovic M, Zivic Z, Zdravkovic N. Secondary malignant stomach melanoma. Ser J Exp Clin Res. 2018;
doi: 10.2478/sjecr-2018-0005 M51

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др Марина Јовановић до садa је објавила укупно осам радова, и то:
4 (четири) рада у реферисаним часописима са SCI листе категорије М20 (KIF=4,487) и 4 (четири) рада у часописима
категорије М50.
Има значајно педагошко искуство.
Од 2014. године Марина Јовановић ради као сарадник у настави на Факултету медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, где активно учествује у извођењу наставног процеса на студијском програму Интегрисаних академских студија
медицине, Интегрисаних академских студија стоматологије, Интегрисаних академских студија фармације и Основних
струковних студија.
Студент је треће године Докторских академских студија и пријавила је тезу докторске дисертације.

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
2

ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина пријавио се један
кандидат:
1. Марина Јовановић
Кандидат др Марина Јовановић испуњава све услове прописане:
1. Законом о високом образовању и
2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу:
- има укупну просечну оцену већу од осам на завршеним основним студијама (9,09);
- специјалиста је интерне медицине
- публиковала је укупно 4 рада категорије М20 (КIF=4,487)
- публиковала је укупно 3 рада категорије М51, у једном први аутор
- студент је треће године Докторских академских студија
- има положен Усмени докторски испит
- поседује педагошко искуство
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 пријављеног кандидата, др Марине Јовановић.
Комисија закључује да је др Марина Јовановић испунила све услове предвиђене Законом о високом образовању и
Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента.
На основу прегледане документације, узимајући у обзир научно-истраживачки рад и педагошко искуство, Комисија са
задовољством предлаже Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да утврди
предлог за избор др Марине Јовановић у сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

проф. др. Марина Петровић,
редовни професор за ужу научну област Интерна медицина
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу;
председник
_______________________________________________
доц. др. Наташа Здравковић,
доцент за ужу научну област Интерна медицина
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу;
члан
_______________________________________________
проф. др. Дејан Петровић,
ванредни професор за ужу научну област Интерна медицина
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 (ПРВИ ИЗБОР)
1. ОПШТИ УСЛОВИ
Остварено

Испуњава услов

Да
(9,09)

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

3M51

Да

1 рад категорије М20

4М20

Да

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

Обавезни
услови

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Алтернативни
обавезни услови
(један од)
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