ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
Са 71. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета
медицинских наука у Крагујевцу одржане дана 05.07. 2018. године у 13,30
часова у Амфитеатру Факултета.
Седници је присуствовало 69 чланова ННВ.
ДНЕВНИ РЕД
1. Верификација мандата члановима Већа
2. Усвајање извода из записника са претходне седнице
3. Извештај о спроведеном пријемном испиту за упис студената у прву годину
студија у школској 2018/19. години
4. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор:
4.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
4.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија
4.3. професора струковних студија за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
Председавајући Већа проф. др Предраг Чановић је предложио допуну дневног
реда и то:
Тачка 5. Утврђивање предлога за:
5.1. чланове Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу
5.2. члана Комисије за претходна питања Универзитета у Крагујевцу
ННВ је са једним гласом ''против'' усвојило предложени дневни са допуном.
ТАЧКА 1.
Верификација мандата члановима Већа
На овој седници верификован је мандат следећим наставницима:
- Проф. др Александри Томић Лучић
- Доц. др Јелени Миловановић
- Доц. др Весни Станковић
ТАЧКА 2.
Усвајање извода из записника са претходне седнице
ННВ је једногласно усвојило извод из записника са претходне седнице.
ТАЧКА 3.
Извештај о спроведеном пријемном испиту за упис студената у прву годину
студија у школској 2018/19 години
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У вези са овом тачком дневног реда председавајући Већа проф. др Предраг
Чановић је истакао следеће:
 За упис у прву годину студија Влада Републике Србије је одобрила 224 места
финансираних од стране буџета и 60 места за самофинансирајуће студенте, што
укупно чини 284 места.
 За упис у прву годину студија конкурисало је 884 студената, односно за једно
место кинкурисало је 3,1 кандидата. Ове године је пријављено 110 студената
више него прошле године.
 За интегрисане академске студије медицине за 88 буџетских места
конкурисало је 536 кандидата, односно 6,1 кандидат за једно место (на
Медицинском факултету у Београду однос је био 2,4 на једно место). Ове
године за ИАСМ пријавило се 107 кандидата више него прошле године.
 За интегрисане академске студије фармације за 84 буџетска места
конкурисало је 158 кандидата, односно 1,9 кандидат за једно место. Пријавило
се 4 кандидата мање него прошле године.
 За интегрисане академске студије стоматологије за 24 буџетских места
конкурисало је 84 кандидата, односно 3,5 кандидата за једно место. Пријавило
се 10 кандидата мање него прошле године.
 За основне струковне студије за укупно 88 места конкурисало је 106
кандидата, односно 1,2 кандидата за једно место. Пријавило се 17 кандидата
више него прошле године.
 За афирмативни упис по основу инвалидитета пријавила су се 2 кандидата, а
по основу припадности ромској националној мањини 3 кандидата.
Пријемни испит је у свим својим деловима протекао без већих проблема, а због
великог броја пријављених за ИАСМ, испит је одржан у просторијама
Шумадијасајма.
ТАЧКА 4.
Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор
4.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога
за избор проф. др Зорана Протрке у звање редовног професора за ужу научну
област Гинекологија и акушерство.
4.2. наставника у звању доцента за ужу научну област Физиологија
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога
за избор др сци. мед. Драгице Селаковић у звање доцента за ужу научну област
Физиологија.
4.3. професора струковних студија за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација
ННВ је једногласно донело Одлуку о усвајању извештаја и утврђивању предлога
за избор др сци. мед. Весне Грбовић у звање професора струковних студија за
ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација.
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ТАЧКА 5.
Утврђивање предлога за:
5.1. чланове Већа за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу
ННВ је са два гласа ''против'' и два гласа ''уздржаним'' донело Одлуку о
утврђивању предлога чланова Већа за медицинске науке Универзитета у
Крагујевцу у следећем саставу:
- проф .др Јасмина Кнежевић, председник
- проф. др Зорица Лазић, члан
- проф. др Александар Ђукић, члан
- проф. др Мирјана Варјачић, члан
- проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, члан
5.2. члана Комисије за претходна питања Универзитета у Крагујевцу
ННВ је са три гласа ''против'' и три гласа ''уздржаним'' донело Одлуку о
утврђивању предлога за избор проф. др Гордане Радосављевић за члана
Комисије за претходна питања Универзитета у Крагујевцу.
Седница је завршена у 13,50 часова.

Записничар,
Милица Вушуровић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
проф. др Предраг Чановић
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