ДЕКАНУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. проф. др Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор за ужу научну област Хигијена и екологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. проф. др Весна Пантовић, редовни професор за ужу научну област Епидемиологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Декана Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj 01-4122 од 18.04.2016.
године, размотрила је пријаве на конкурс за избор сарадника у настави за ужу научну област
Социјална медицина објављен у новинама „Послови“ од 30.03.2016. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи

ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у настави пријавило је се 2 кандидата:

1. др Катарина М. Јанићијевић
2. др Бошко Николић
Оба пријављена кандидата испуњавају услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу.
КАНДИДАТ 1: др КАТАРИНА М. ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1. Биографски подаци
 Рођена је 12.11.1989. године у Крагујевцу, где је и завршила основну и средњу медицинску
школу "Сестре Нинковић" са Вуковом дипломом, просечном оценом 5,0.
 Медицински факултет уписала је школске 2008/09. године и дипломирала 11.07.2014. године
са просечном оценом 9,81 (студент генерације Факултета медицинских наука, Универзитета у
Крагујевцу).
 Стручни испит за доктора медицине положила је 23.03.2015. године,након обављеног
обавезног лекарског стжа.
 Уписане Академске докторске студије на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, школске
2014/2015. године (07.10.2014.), изборно подручје Неуронауке, сада на крај друге године.
 Од 24.09.2015. године (зимски семестар) и од 23.12.2015. (летњи семестар) је фацилитатор
напредмету Социјална медицина, Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу.
 Похвала за највиши просек 09.12.2011. и 09.12.2012. године студирања на матичном
факултету.
 Похвала за најбољег дипломца Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу
09.12.2014. године, и стипендија матичног факултета.
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2.

Говори енглески језик, познаје рад на рачунару.

Подаци о објављеним радовима

2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја (категорија М10)
2.1.1. 2.2. Радови објављени у часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. -

2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. 2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације
националног значаја: научни преводи и критична издања грађе, библиографске публикације
(категорија М40)
2.4.1. 2.5. Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1. 2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М60)
2.6.1. 2.7. Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.7.1. 2.8. Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.8.1. 2.9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.9.1. 3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат др Катарина М. Јанићијевић има педагошко искуство као фацилитатор на предмету
Социјална медицина од 24.09.2015. године (зимски семестар) и 23.12.2015. (летњи семестар). У свом
досадашњем раду на Катедри за Социјалну медицину показала је одговорност и савесност у
обављању обавеза и коректно и професионално опхођење према колегама и студентима.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању
Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Катарина М. Јанићијевић, 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 (9,81) и студент је Академских докторских студија.
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КАНДИДАТ 2: др БОШКО НИКОЛИЋ
1. Биографски подаци
 Рођен је 25.08.1987. године у Крагујевцу где је завршио основну и средњу школу.
 Медицински факултет уписао је школске 2006/07. године и дипломирао 2012. године са
просечном оценом 8,78.
 Стручни испит за доктора медицине положио је 23.09.2013. гоине.
 Од 28.10.2013. године ради као волонтер и стручно се оспособљава у Центру за
гастроентерохепатологију, КЦ Крагујевац
 Школске 2015/16. године уписана друга година докторских академских студија на Факултету
медиицнских наука Универзитета у Крагујевцу.
 Говори енглески језик, познаје рад на рачунару
2. Подаци о објављеним радовима
2.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја (категорија М10)
2.1.1. Нема
2.2. Радови објављени у часописима међународногзначаја (категорија М20)
2.2.1. Нема

2.3. Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Нема
2.4. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације
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. Нема
2.6. Зборници скупова националног значаја (категорија М60)
2.6.1. Нема
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 нема података о објављеним радовима. Нема педагошко радно искуство.
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4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом образовању
Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат др Бошко Николић, испуњава услове за избор у звање сарадник у настави предвиђене
Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука: има просечну оцену већу
од осам (8,78) и студент је Академских докторских студија.
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ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о високом
образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, од пријављена 2 кандидата, оба
кандидата испуњавају услове за избор сарадника у настави.
На основу конкурсне документације пријављених кандидата, Комисија предлаже Декану
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, да за сарадника у настави за ужу научну област
Социјална медицина изабере др КАТАРИНУ М. ЈАНИЋИЈЕВИЋ, досадашњег фацилитатора у
настави на предмету Социјална медицина, јер испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове,
има већу просечну оцену 9,81, краћи рок студирања. У наведеном изборном периоду звања
фацилитатора на предмету Социјална медицина на Факултету медицинских наука, Универзитета у
Крагујевцу била је укључена у праћење и организацију око предавања, практичне и семинарске
наставе на Интегрисаним студијама за доктора медицине, доктора стоматологије и основним
струковним студијама. Према професионалним обавезама се односи савесно, колегијално, поштује
Кодекс професионалне етике, испољава таленат ка теоретским и практичним знањима превентивне
медицине и јавног здравства, за које се циљано и одговорно определила, како у домену факултетске
наставе, тако и у раду из области социјалне медицине, јавног здравства.

У Крагујевцу
26.05.2016. године

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

___________________________________________________________
Проф. др Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област
Социјална медицина, Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник

___________________________________________________________
Проф. др Нела Ђоновић, ванредни професор за ужу научну област
Хигијена и екологија, Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан

___________________________________________________________
Проф. др Весна Пантовић, редовни професор за ужу научну област
Епидемиологија, Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
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Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

Др Катарина М. Др
Бошко
Јанићијевић
Николић

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Просечна оцена
9,81
Уписане
Да
академске
докторске студије
или
специјалистичке
студије
Дужина
5 година
студирања
Испуњени
Да
законски услови
ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена
Не
докторска теза
Положен усмени Не
докторантски
испит/ одбрањен
магистарски рад
Број бодова на основу
објављених
радова
Педагошко
Да
искуство
Уже
научно Неуронауке
подручје
Остало

-

8,78
Да

6 година и 2
месеца
Да
Не
Не

0

Не
Клиничка
и
експериментална
фармакологија
-
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