НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА
У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. проф. др Марина Петровић, ванредни професор за ужу научну област Интерна
медицина Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, председник
2. доц. др Иван Чекеревац, доцент за ужу научну област Интерна медицина Факултета
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
3. доц. др Љиљана Новковић, доцент за ужу научну област Интерна медицина
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу броj 01-2181/13-1 од 01.03.2017. године, размотрила је пријаве на конкурс за
избор истраживач-сарадник за ужу научну област Интерна медицина објављене у
новинама „Послови“ од 01.03.2017. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи

ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за истраживача - сарадника пријавио се један кандидат:
1. др Марина Марковић
Пријављени кандидат испуњава услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању, Законом о научно-истраживачкој делатности и Статутом Факултета
медицинских наука у Крагујевцу.
КАНДИДАТ 1: др Марина Марковић

1.

Биографски подаци




Марина Марковић рођена је 01.08.1982. године у Крагујевцу где је завршила
основну и средњу школу.
Дипломирала је на Медицински факултету Универзитета у Крагујевцу маја месеца
2009. са просечном оценом 8.63.
Од марта 2010. године ради као волонтер у Центру за онкологију и радиологију –
Одељење хемиотерапије, КЦ Крагујевац.







Школске 2010/11. године уписала је Академске докторске студије на Факултету
Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област интерна
медицина – пулмологија.
Од октобра 2011. године запослена је на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу као сарадник у настави на предмету Интерна медицина. Септембра
месеца 2014. године изабрана је у звање истраживач сарадник.
Од априла 2014. године је на специјализацији из интерне медицине.
У фебруару 2014. године положио је усмени докторски испит са оценом 9.00.
Тему докторске дисертације под називом: „Прогностички значај експресије VEGF,
bcl2 i сурвивина код узнапредовалог немикроцелуларног карцинома плућа “
пријавила је фебруара 2017. године.

2. Подаци о објављеним радовима
2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници,
картографске публикације међународног значаја ( категорија М10)
2.1.1. Нема

лексикографске

и

2.2. Радови објављени у часописима међународног значаја ( категорија М20)
2.2.1. Нема
2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1.Mitrovic S, Petrovic M, Markovic M, Ivosevic A, Stankovic V, Jurisic V.
Neuroendocrine Markers - Useful Predictors of Therapeutic Responses in Non-resectable
Non-small Cell Lung Cancer. First International Congress of Serbian Pathologists and
Cytologists, Serbia 2016. Materia medica, 2016; 32(2);1581-82.
M34-0,5 бода
2.4.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикацијe националног значаја:научни преводи и критична издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.4.1. Нема
2.5. Часописи националног значаја ( категорија М50)
2.5.1.Marković M, Jovanović D, Todorović Ž, Živković M, Dagovic A, Mitrović S, Nešić J,
Petrović M. Primary Small Cell Carcinom of lung with metachronous breast metastasis. Ser J
Exp Clin Res. 2016; DOI:10.1515/ SJECR-2016-0087
М52-1,5 бода
2.5.2.Nikolić T, Radovanović M, Srećković M, Marković M, Petrović D. Cardiorenal
syndrome type 1: definition, etiopathogenesis, diagnostic and treatment. Ser J Exp Clin Res;
2016; DOI:10.1515/SJECR-2016-0051
M52-1,5 бода
2.5.3.Todorović Ž, Jovanović M, Todorović D, Ivošević A, Marković M, Radovanović D,
Jovanović D, Čemerikić V, Đurđević P. Extramedullary involvement of limph nodes in
multiple myeloma. Ser J Exp Clin Res. 2016; DOI:10.1515/ SJECR-2016-0081. М52-1,5
бода

2.5.4. Živković Radojević M, Marković M, Dagović A. Uticaj cisplatina na funkciju bubrega:
mehanizam dejstva, dijagnostika i strategija za prevenciju. Medical Data 2016; 8(4):223-228.
М52-1,5 бода
2.6. Зборници скупова националног значаја ( категорија М60)
2.6.1. Dagovic S, Džodić R, Bošnjak S, Marković M. Severity of cancer-related symptoms
and their treatment in a population of patients with malignant disease. Anali kancerološke
sekcije SLD 2016; 3(1):109-112.
М63-0,5 бода
2.7. Магистарске и докторске тезе ( категорија М70)
2.7.1. Нема
2.8. Техничка и развојна решења ( категорија М80)
2.8.1. Нема
2.9. Патенти, ауторске изложбе, тестови ( категорија М90)
2.9.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат др Марина Марковић има објављенa четири рада у целини у часопису
националног значаја. Има педагошко искуство као сарадник у настави за ужу научну
област Интерна медицина. У свом досадашњем раду на катедри за Интерну медицину
показала је одговорност и савесност у обављању обавеза и коректно и професионално
опхођење према колегама и студентима.
4. Мишљење о испуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Марина Марковић, испуњава све остале услове за избор у звање
истраживач-сарадник предвиђене Законом о високом образовању, Законом о научноистраживачкој делатности и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену
већу од осам (8,63) и студент је Академских докторских студија.

ЗАКЉУЧАК

На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом
образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, пријављени кандидат,
испуњава услове за избор у звање истраживач-сарадник.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже
Наставно-научном већу Факултета медицинских наука у Крагујевцу, да за истраживачасарадника за ужу научну област Интерна медицина изабере др МАРИНУ МАРКОВИЋ,
досадашњег истраживача - приправника, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене
услове,

у Крагујевцу
07.04.2017. год

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

___________________________________________________________
Проф. др Марина Петровић
ванредни професор за ужу научну област
Интерна медицина, Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, председник

___________________________________________________________
Доц. др Иван Чекеревац
доцент за ужу научну област Интерна медицина,
Факултета медицинских наука Унивезитета у
Крагујевцу, члан

___________________________________________________________
Доц. др Љиљана Новковић
доцент за ужу научну област Интерна медицина,
Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, члан

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме
Марина Марковић
Просечна оцена
8,63
Уписане академске
докторске студије
или
Да
специјалистичке
студије
Дужина студирања
7 година и 6 месеци
Испуњени
Да
законски услови
Одбрањена
Не
докторска теза
Положен усмени
докторантски
Да
испит/ одбрањен
магистарски рад
Број бодова на
основу објављених
7,0
радова
Педагошко
Да
искуство
Клиничка и
Уже научно
експериментална
подручје
интерна медицина

