ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ за школске
2018/2019. и 2019/2020. годинe
Факултет медицинских наука као део Универзитета у Крагујевцу је државна,
образовна и научна институција високог образовања у Републици Србији. Медицинску
научну мисао развија кроз истраживање, образовање лекара, фармацеута, стоматолога и
других здравствених професија које унапређују стандарде здравствене заштите. Циљ
факултета је стварање стручног и образовног кадра који ће у сваком тренутку бити спреман
да одговори комплексним проблемима у области здравства. Настава на факултету се одвија
кроз интегрисане академске, специјалистичке, струковне, и докторске студије. Факултет је и
регионални центар и један од националних центара изврсности у биомедицинским наукама,
који подстиче и развија ову област људске делатности у Републици Србији. Крајњи циљ свих
делатности факултета је стварање квалитетних стручњака и научника у области биомедицине
који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде.
На Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је запослено наставно
особље које је посвећено образовању студената, омогућавању стицања професионалних и
стручних вештина и знања, као и припреми за процес доживотног образовања. Овакво
опредељење упослених на Факултету реализује се кроз сплет свакодневних активности, које
обухватају - праћење и анализу наставног процеса у целини, праћење и анализу појединачног
рада наставног особља и других запослених, праћење и примену најновијих искустава и
трендова у области медицинских наука, прилагођавање наставних програма променама које
доносе нови ставови и нове технологије, као и укупне промене у области медицине.
Централну координациону улогу игра колегијум Декана Факултета медицинских
наука Универзитета у Крагујевцу, који на својим седницама редовно разматра стање и
кадровске потребе, доноси и спроводи мере за унапређивање стручних и професионалних
капацитета свих запослених.
Улазни елементи којима се руководи управа факултета када је у питању план развоја
наставног особља су:
 укупан број запослених наставника (редовни, ванредни, доценти) и сарадника на
факултету
 старосна структура наставног особља
 број студијских програма који се изводе на факултету, као и оптерећење наставника за
извођење наставе
 број запослених наставника и сарадника по свакој катедри студијског програма
ИАСМ, ИАСФ, ИАСС, ДАС
Полазећи од потребе да се наставни процес на Факултету одвија несметано на квалитетан и
ефикасан начин закључено је следеће:
1. Анализа тренутног стања и планиране потребе до краја школске 2018/19. године
За извођење наставе на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу на
студијском програму ИАСМ, ИАСФ, ИАСС, ОСС и ДАС укључено је 287 наставника и
сарадника и то 49 редовних професора, 48 ванредних професора, 76 доцената, 2 професора
струковних студија, 1 асистент са докторатом, 47 асистената, 5 сарадника у настави, 14
истраживача сарадника и 41 истраживач приправник.
У школској 2018/19. години два наставника (један у звању редовног професора и један
у звању професора струковних студија) испуњавају услов за одлазак у пензију.

До краја школске 2018/19. године факултет ће због истека изборног периода
расписати конкурсе за избор наставника и сарадника то:
Ужа научна област
Хистологија и
ембриологија
Анатомија
Патолошка физиологија
Микробиологија и
имунологија и
Радиологија
Хигијена и екологија
Гинекологија и
акушерство
Физикална медицина и
рехабилитација
Инфективне болести
Интерна медицина
Гинекологија и
акушерство
Хирургија
Оториноларингологија
Педијатрија
Неурологија
Генетика
Клиничка фармација
Фармакологија и
токсикологија
Фармацеутска
биотехнологија
Фармацеутска хемија
Парадонтологија
Максилофацијална
хирургија
Болести зуба и
ендодонција
Физичка хемија
Протетика
Ортопедија вилице
Превентивна и дечија
стоматологија
Медицинска статистика

Ред.
проф.

Ван.
проф.

Истраживач
Доцент Асистент
сарадник
Сарадник
/приправник

1
1
1
1
1

1
1
4

1

1

2

2
1

1
1

1
1

1
1
1

1

Планирани конкурси по основу истека изборног периода запослених у школској 2018/19.
години
У току је поступак за избор 16 наставника и то:


2 наставника у звању редовног професора



6 наставника у звању ванредног професора



8 наставника у звању доцент

2. План избора, ангажовања и запошљавања у школској 2019/20 години
Због истека изборног периода наставника и сарадника, Факултет у школској 2019/20. години
планира расписивање конкурса по научним областима.
Ужа научна област
Анатомија
Хистологија и
ембриологија
Физиологија
Биохемија
Фармакологија и
токсикологија
Судска медицина
Медицинска статистика
и информатика
Интерна медицина
Гинекологија и
акушерство
Хирургија
Оториноларингологија
Педијатрија
Клиничка онкологија
Радиологија
Инфективне болести
Дерматовенерологија
Психијатрија
Неурологија
Физикална медицина и
рехабилитација
Генетика
Клиничка фармација
Фармацеутска
технологија
Фармацеутска анализа
Фармацеутска
биотехнологија
Физичка хемија
Парадонтологија
Максилофацијална
хирургија
Болести зуба и
ендодонција
Нуклеарна медиицина

Ред.
проф.

Ван.
проф.

Истраживач
Доцент Асистент
сарадник
Сарадник
/приправник
1
2

2
1
1

1

1

5

1

6

1
1
1
1
1

1
1

1
2
1

2
1

2

Планирани конкурси по основу истека изборног периода запослених у школској 2019/20.
години

Несметано одвијање наставног процеса и унапређење квалитета у школској 2019/20.
години на Факултету захтеваће ново запошљавање или ангажовање наставника са других
факултета и то са структуром приказаном у Табели испод.

Ужа научна област
Медицина рада
Оториноларингологија
Клиничка онкологија
Физичка хемија
Протетика
Пародонтологија
Болести зуба и ендодонција
Физичка хемија
Орална хирургија
Патолошка анатомија
Медицинска статистика и информатика
Неурологија

Наставници/
ново запошљавање
или ангажовање по
уговору
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Сарадник/
ново запошњавање
или ангажовање по
уговору

1
1
1

План новог запошљавања и ангажовања наставника и сарадника по уговору о извођењу
наставе у школској 2019/20. години

