Декану 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 о расписивању конкурса бр. одлуке:01-10002 од 08.09.2017. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
Огласне новине ПОЛИТИКА, од 20.9.2017. године (исправка од 13.09.2017.године)
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
1 сарадник у настави за ужу научну област Орална 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:
1. Доц. др Драган Газивода, доцент за ужу научну област Орална хирургија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, председник
2. Доц. др Слободан Лончаревић, доцент за ужу научну област Максилофацијална хирургија Факултета медицинских
наука у Крагујевцу, члан
3. Доц. др Радмила Обрадовић, доцент за ужу научну област Орална медицина и Пародонтологија Медицинског
факултета у Нишу, члан
5. Пријављени кандидати:
1. Др Александра Влашковић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Александра, Радисав, Влашковић
2. Датум и место рођења:
28.02.1991. године у Крагујевцу
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
2010-2015. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интегрисане академске студије стоматологије,
просечна оцена 9,41 – доктор стоматологије
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
2015. година, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Изборно подручје: Матичне ћелије у
биомедицинским наукама
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
Трећа година студија
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
7.

Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:

8.

Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:

9.

Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

10. Педагошко искуство:
2015. године- Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, фацилитатор за ужу научну област Ортопедија
вилица
2016. године- Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, фацилитатор за ужу научну област Ортопедија
вилица
21.11. 2016. године - Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, сарадник у настави за ужу научну област
Орална 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
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање

2.

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
1. Kanjevac T, Sekulic M, Radovic M, Vlaskovic A, Acovic A, Zdravkovic D, Milosavljevic Z. Cytotoxic effects of three
different oral antiseptic solutions on epithelial cells of buccal mucosa. Mediterr J Bio 2017; 1(5): 192-196. М52

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др Александра Влашковић има просечну оцену већу од 8 и студент је Академских докторских студија. Има
педагошко искуство, била је ангажована као фацилитатор за ужу научну област Ортопедији вилица на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу, а тренутно је сарадник у настави на предмету Орална хирургија на Факултету
медицинских наука у Крагујевцу..

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
Кандидат др Александра Влашковић, испуњава све остале услове за избор у звање сарадник у настави предвиђене Законом о
високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу од осам и студент је Академских
докторских студија.

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
Према члану 185. Статута Факултета кандидат др Александра Влашковић испуњава услов за избор у наведено звање. На
основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже Декану Факултета медицинских наука да
изабере др Александру Влашковић, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове. Предложени кандидат
испуњава услове конкурса јер има високу средњу оцену, оптималну дужину студирања, ангажована је у научно
истраживачком раду и поседује педагошко радно искуство.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

___________________________________________________
Доц. др Драган Газивода, доцент за ужу научну област Орална хирургија Факултета медицинских наука у Крагујевцу,
председник

___________________________________________________
Доц. др Слободан Лончаревић, доцент за ужу научну област Максилофацијална хирургија Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, члан

___________________________________________________
Доц. др Радмила Обрадовић, доцент за ужу научну област Орална медицина и Пародонтологија Медицинског факултета у
Нишу, члан

У Крагујевцу ________2017. године

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
САРАДНИК У НАСТАВИ (ПОНОВНИ 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

9,41

Да

Студент треће
године
докторских
академских
студија

Да

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Oбавезни услов

2 радa категорије М52
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