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ПРВИХ
ТРИДЕСЕТ 

Програмом
развоја Универзитета у Крагујевцу усвојеном у

мају 1976. године приликом његовог оснивања, као један од
приоритетних развојних задатака предвиђено је оснивање

Медицинског факултета у Крагујевцу, на чему је Универзитет почео
интензивно да ради одмах по свом конституисању. 
За оснивање Медицинског факултета припреме су отпочеле много раније,

усвајањем пројекта модерног Клиничког центра у Крагујевцу. Развој Клиничког
центра обухватао је прерастање клиничких одељења и служби у клинике, заводе и

институте као савремене здравствене, образовне и научне институције. Овакав развој
захтевао је оснивање Медицинског факултета као највише образовне и научне

установе. На наведеним реалним основама урађена је концепција оснивања и развоја
Одељења Медицинског факултета у Крагујевцу.

У оквиру припрема за оснивање Медицинског факултета у Крагујевцу, Универзитет у
Крагујевцу и Медицински центар у Крагујевцу почели су сарадњу са Медицинским
факултетом у Београду у октобру 1977. године. Медицински факултет у Београду је
подржао иницијативу и изразио спремност да заједнички учествује у припремама за
оснивање Медицинског факултета у Крагујевцу. Договорено је да се та сарадња остварује
са Универзитетом, Медицинским центром и осталим здравственим установама у Крагујевцу
и да се у прелазном периоду оснује Одељење медицинског факултета и заједнички развија
Клиничко болнички центар у Крагујевцу.

Дана 19. октобра 1977. године у Крагујевцу је потписан споразум о сарадњи, пошто је
заједно са елаборатом претходно усвојен од стране органа Универзитета, медицинског
центра, СО Крагујевац, пословодног органа Медицинског факултета у Београду и других
организација које су учествовале у припремама.

Припреме су се успешно одвијале и створени су сви потребни услови да органи
медицинског факултета у Београду донесу одлуку о оснивању Одељења Медицинског
факултета у Крагујевцу. То се убрзо и догодило и 17. новембра 1977. године на
заједничкој седници Савета и Скупштине медицинског факултета у Београду донета је
Статутарна одлука о оснивању Одељења медицинског факултета у Крагујевцу. 

У току новембра 1977. године расписан је и спроведен конкурс за упис 120 студената
у прву годину студија на Одељењу Медицинског факултета у Крагујевцу,   и деветог
децембра 1977. године Одељење је  свечано почело са радом. Овај дан се сматра
као почетак студија медицине у Крагујевцу, односно дан оснивања Медицинског

факултета у Крагујевцу. Прво предавање је одржао професор Василије Ђорђевић
Чамба.

Програмом рационализације мреже и капацитета вишег и високог образовања
који је усвојен у јуну 1985. године за два одељења техничких наука и Одељење

Медицинског факултета у Крагујевцу предвиђена је могућност под условима
прописаним законом да у наредном средњорочном периоду до 1990. године

прерасту у факултет.
Скупштина Србије на одвојеним седницама већа одржаним у другој
половини априла 1986. године усвојила је Елаборат и оценила да је

друштвено-економски оправдано оснивање Медицинског
факултета у Крагујевцу, о чему је писмено обавестила

Универзитет.
У складу са процедуром предвиђеном за

прерастање одељења у факултет и одлуком
Медицинског факултета у Београду

о укидању

ОСТАЛО ЈЕ 

ЗА НАМА

ГОДИНА
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Одељења
медицинског

факултета, Скупштина
општине Крагујевац на седници

од 29. маја 1986. године донела је
решење о оснивању Медицинског

факултета у Крагујевцу, којим је
прихватила права и обавезе оснивача
Медицинског факултета у Крагујевцу.

За првог декана Медицинског
факултета у Крагујевцу Одлуком Савета
Медицинског факултета од 16. јуна 1988.
године, изабран је проф. др Иван
Анђелковић који је био и први управник
Одељења Медицинског факултета у
Крагујевцу. Тако је од 8. децембра 1977.
године до 16. јуна 1986. године трајао
развојни пут Медицинског факултета у
Крагујевцу од оснивања Одељења до самосталног Медицинског факултета у Крагујевцу и
завршена једна историјска етапа у његовом развоју у којој су створени сви услови за развој
ове универзитетске научно-образовне установе.  Данас, после тридесет година постојања
Медицински факултет у Крагујевцу постао је престижно место за стицање стручних занања
из области здравства у Србији и овом делу Европе. 

Медицински факултет има 2269 студената на основним и докторским студијама. На
основним студијама настава се изводи на четири студијска програма:

- интегрисане академске студије за доктора медицине
- интегрисане академске студије за магистра фармације
- основне струковне студије
- докторске академске студије

Медицински факултет у Крагујевцу први је факултет у земљи који је установио
докторске академске студије за стицање звања доктора наука, што је значајан
корак у нашем националном прилагођавању европским образовним стандардима.
Квалитет наставе и услови студирања на нашем факултету се побољшавају
темпом који пред факултет постављају како повећање броја студената на
основним и постдипломским студијама, тако и настојање факултета 
да иде у корак са новим технологијама и методама у настави. 

Наставу на Медицинском факултету обавља 105 наставника
и 68 сарадника. Врхунски стручњаци у својим областима, истакнути у

научно-истраживачком раду, цењени клиничари и изванредни лекари
преносе своје знање и искуство на нове генерацује студената. Неки
од њих су и познати и широј јавности јер носе велики публицитет.

Медицински факултет у Крагујевцу постао је веома цењена
институција која и даље тежи развоју и достизању

још виших циљева који су пре свега намењени
студентима, који  своја стручна знања стичу на

овом факултету.

ПРОСЛАВА ДАНА ФАКУЛТЕТА  

6-9. ДЕЦЕМБРА 2007. ГОДИНЕ

И ове године Медицински факултет у Крагујевцу биће

кућа лепих дешавања, којима ћемо обележити 

Дан факултета. Врата факултета широм 

су отворена и сви су добродошли.
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УПИСАНИХ КАНДИДАТА 

НА СМЕРУ ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

у првом конкурсном року школске 2007/2008.

Број пријављених кандидата у

првом конкурсном року................268

Број изашлих кандидата на

пријемни испит .............................261

Број уписаних студената 

који се школују из буџета.............140

Број уписаних студената који

плаћају школарину .........................60

Просек оцена из средње школе

уписаних студената.....................4,51

Број слободних места је 

попуњен у првом уписном року.

УПИСАНИХ КАНДИДАТА 

НА ОДСЕКУ ЗА ФАРМАЦИЈУ

у првом конкурсном року школске 2007/2008.

Број пријављених кандидата у

првом конкурсном року................122

Број изашлих кандидата на

пријемни испит .............................121

Број уписаних студената који се

школују из буџета...........................30

Број уписаних студената који

плаћају школарину.........................50

Просек оцена из средње школе

уписаних студената.....................4,52

Број слободних места је 

попуњен у првом уписном року.

УПИСАНИХ КАНДИДАТА 

НА СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

у првом конкурсном року школске 2007/2008.

Број пријављених кандидата у

првом конкурсном року ................110

Број изашлих кандидата на

пријемни испит..............................108

Број уписаних студената који се

школују из буџета ...........................30

Број уписаних студената који

плаћају школарину .........................69

Просек оцена из средње школе

уписаних студената .....................3,68

У другом уписном року уписано је

још 27 студената који плаћају

школарину.

По средњим школама

По средњим школама

По средњим школама
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Нова школска година на Медицинском факултету у

Крагујевцу за бруцоше почела је у понедељак 1. октобра 2007.

године. За будуће студенте, организован је свечани дочек и

додела индекса, у амфитеатру "Проф. др Милосав Миша

Костић".

У нову школску годину на врата Медицинског факултета

закорачило је укупно 409 бруцоша, на три смера основних

студија:

- на смеру за доктора медицине укупно 200 бруцоша, 

од тога 140 на буџету и 60 самофинансирајућих

- на одсеку за фармацију укупно 80 бруцоша, од тога 30 на

буџету и 50 самофинансирајућих

- на струковним студијама укупно 129 бруцоша, од тога 30

на буџету и 99 самофинансирајућих.

Износ школарина и у новој школској години остали су

непромењени у односу на претходне године, и износе

85.000,00 динара на смеру за доктора медицине и струковним

студијама и 120.000,00 динара на одсеку за фармацију. 

Свечани пријем нових студената и додела индекса

одржани су у петак 28. септембар 2007. године. Новим

студентима добродошлицу су пожелели декан и продекани

Медицинског факултета. У овом свечаном тренутку почетка 

њиховог студирања  предочене су им обавезе и одговорност

које захтева позив за који су се одлучили. 

ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
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Ове године Медицински факултет

уписао је трећу генерацију

доктораната. Пријаве за упис

трајале су од 3-30. септембра 2007.

године. И ове године је, као и

претходних, за сада пријављено

више кандидата са других

универзитета, него са факултета

Универзитета у Крагујевцу.

Интересовање које постоји за

докторске студије на нашем

факултету из године у годину је све

веће, што је резултет, не само тога

што смо први, већ и  квалитета и

начина организовања наставе на

докторским академским студијама.

Ове године расписан је конкурс

за упис у прву годину за следеће

изборне предмете:

1. Експериментална и

примењена физиологија са

спортском медицином 

2. Имунологија, инфламација и

инфекција 

3. Клиничка и експериментална

интерна медицина 

4. Онкологија 

5. Неуронауке

6. Клиничка и експериментална

фармакологија

7. Хумана репродукција и развој 

8. Клиничка и експериментална

хирургија 

9. Народно здравље 

У прву годину докторских

академских студија може се уписати

лице са завршеним факултетом уз

предходно остварен обим студија од

300 ЕСПБ бодова, односно 360

ЕСПБ бодова на интегрисаним

основним и дипломским академским

студијама из медицинских наука и

које познаје бар један светски језик.

Познавање светског језика доказује

се потврдом коју издаје надлежна

установа. 

У првој години студија школарину

неће плаћати 10 студената са

највишом просечном оценом на

основним студијама, а у наредним

годинама студија школарину неће

плаћати 10 студената који постигну

најбољи успех у претходној години. 

Десет најбољих студената

треће године биће упућено да

заврши студије на најпознатијим

универзитетима САД и ЕУ. 

ДОКТОРСКЕСТУДИЈЕАКАДЕМСКЕ

Медицински факултет

Универзитета у Крагујевцу, 16.

и 17. септембра 2007. године,

имао је част да угости и изабере у

звање ванредног професора

чувеног светског имунолога 

проф. др

Абула Абаса.

Професор Абас је у

понедељак 17. септембра

2007. проглашен и почасним

доктором наука Универзитета у

Крагујевцу.

Професор Абас 

се са своја три

предавања,

која је

одржао у Амфитатру Медицинског

факултета у Крагујевцу,

представио члановима Друштва

имунолога Србије, студентима

и докторантима нашег

факултета.

После инаугурационог

предавања проф. др Абаса, предавање

је за чланове Друштва имунолога

Србије, одржао и проф. др Миодраг Мија Лукић,

редовни професор Микробиологије и имунологије на

Медицинском факултету у Крагујевцу и

Медицинском факултету УЕА

Универзитета у Ал Аин-у. Посетом

крагујевачком Медицинском факултету

проф. др Абас, како и сам каже, веома је

импресиониран, јер је наш факултет млад и

модеран светски

факултет, који много

улаже у науку и образовање. 

Како је додао, почаствован је својим

именовањем у визитинг професора, а

убудуће ће се трудити да буде чест гост

наше школе, и да студентима у Србији

жели да пружи најновије

информације, које ће им

бити значајне као

будућим лекарима,

али и да их инспирише за науку и научно –

истраиживачки рад.    

Проф. др Абул К. Абас аутор је великог

броја уџбеника из области Патологије

и Имунологије, као и два примарна

уџбеника из Имунологије, који су до

данас преведени на преко десет

светских језика. Његов уџбеник

„Основи имунологије” од ове школске године,

званични је уџбеник на Медицинском факултету у

Крагујевцу.

= ТЕСЛА
ЗА СТРУЈУ

АБАС
ЗА ИМУНОЛОГИЈУ
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БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ 

НА САЈАМ КЊИГА 

У БЕОГРАДУ

И ове године студенти

Медицинског факултета у

Крагујевцу имали су прилику да

организовано посете међународни

Сајам књига у Београду. Превоз је

финансиран од стране факултета, а

за ту прилику су обезбеђена два

путничка аутобуса. Сајам је

посетило око стотинак студената,

који су се том приликом упознали

са најновијим издањима бројних

издавача и имали прилику да до

њих дођу по изузетно повољним

сајамским ценама.

САРАДЊА СА

ТЕРЕТАНОМ

“АЛЕКСАНДАР”

У сарадњи са теретаном

“Александар” Студентски

парламент је обезбедио само за

студенте нашег факултета

вежбање по нижим ценама.

Теретана нуди боди билдинг

вежбање, уз стручну помоћ око

режима исхране и тренинга,

аеробик, тај бо и кик боксинг.

Наши студенти могу изабрати

програм који им највише одговара

и сигурни смо да ће у оволикој

понуди савако пронаћи нешто за

себе, и то по најповољнијим

ценама у граду.

ТВОЈИХ ПЕТ МИНУТА
НЕЧИЈИ ЦЕО ЖИВОТ!   

У оквиру календаром предвиђених акција добровољног давања крви које се
спроводе на факултетима Универзитета у Крагујевцу, Црвени крст
организовао је акцију и на нашем факултету.
Акција је организована у среду 28. новембра 2007. године у времену од 9-14
часова у кабинету за Ургентна стања. И ове године одзив је био већи од
очекиваног, а ову драгоцену течност у оквиру акције Црвеног крста дало је 35
особа. Треба подсетити да крв човека не може бити ничим замењена осим
крвљу другог човека и то мало хуманости треба свако од нас да нађе у себи.

АПСОЛВЕНТСКА ЕКСКУРЗИЈА

На тендеру расписаном од стране Медицинског факултета у Крагујевцу,

за организацију апсолвентске екскурзије, победила је агенција Модена из

Новог Сада. Ова агенција испунила је све постављене услове о

безбедности студената, показала највећу професионалност и уједно

приложила најаче референце за организацију екскурзија оваквог типа. Ова

понуда сматра се званичном понудом иза које стоји Медицински факултет и

која је уједно гарант сваком студенту да ће апсолвентска екскурзија

протећи на очекиван начин.

Вођени искуством претходне генерације, која је ишла на апсолвентску

екскурзију такође у организацији ове туристичке агенције, очекујемо да ће и

ове године студенти бити задовољни аранжманом и програмом путовања. 

Екскурзија планира посету Италији, Француској и Шпанији, у трајању од

дванаест дана, а термин је заказан за крај маја 2008. године.

ОРГАНИЗОВАН ОДЛАЗАК 

У ПОЗОРИШТЕ

Студентски парламенти ове

школске године наставља

сарадњу са позориштем “Јоаким

Вујић” у Крагујевцу. Наши

студенти су имали прилику да

погледају 24. новембра представу

“Сеобе” и то по цени карте од

свега 100,00 динара. Карте су се

могле купити у просторијама

Студентског парламента  и било

их је довољно за све

заинтересоване студенте.

ПАРКИНГ КАРТИЦЕ ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ

У КЦ Крагујевац се од недавно наплаћује паркирање возила, 

по цени од 100,00 динара. Нашим студентима то неће бити још један

финансијски издатак захваљујући Студентском парламенту, који се

потрудио да обезбеди паркинг картице за све студенте Медицинског

факултета у Крагујевцу који су се пријавили за добијање картица. Факутет

је подржао овај захтев Студентског парламента и уз заједничко залагање

наши студенти ће моћи да се паркирају на паркингу КЦ Крагујевац без

новчане надокнаде

ВЕСТИИЗ
ПАРЛАМЕНТА

ВЕЧЕ МЕДИЦИНАРА

Традиционално, и ове године се

организује Вече медицинара,

прилика да се студенти

Медицинског факултета боље

упознају и друже, уз пријатну вечеру

и добру музику. Студентски

парламент је и ове године одлучио

да Вече медицинара буде одржано

у хотелу “Крагујевац” 14. децембра

2007. године са почетком у 20

часова. Студентима ће свирати

један од најбољих крагујевачких

бендова, па добар провод неће

изостати.
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УВОЂЕЊЕ

ВАНРЕДНИХ
ИСПИТНИХ РОКОВА

Као одговор на молбу

студентског парламента факултета

за увођење додатних испитних

рокова, за студенте који своје

студирање похађају по новом Закону

о универзитету, на седници

Наставно-научног већа Медицинског

факултета донета је одлука о

одобравању ВАНРЕДНИХ РОКОВА

за студенте уписане на факултет

школске 2006/2007 и 2007/2008

године. Овом одлуком омогућено

је полагање испита у ДЕЦЕМ-

БАРСКОМ, МАЈСКОМ и ЈУЛСКОМ

ванредном испитном  року, што уз

постојање редовних(јануар-фебруар,

април, јун, септембар, октобар)

испитних рокова предвиђених новим

Законом пружа додатну могућност

студентима за благовремено

испуњење обавеза у смислу

постизања услова за упис у наредну

школску годину, што и јесте циљ, па

је с'тога ово још један вид успешне

сарадње Медицинског факултета и

студентског парламента.

К О Н Г Р Е С
СTУДЕНАТА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

ПРАВОСЛАВНИХ ЗЕМАЉА 

У СМОЛЕНСКУ

Потписом споразума о

сарадњи два братска Медицинска

факултета крунисана је посета

делегације са Државне

медицинске академије  у

Смоленску нашем факултету маја

месеца ове године. Сарадња је,

између осталог, подразумевала и

размену студената и наставника, што је и остварено. Наиме, од 25. до 29.

октобра 2007. године, Државна медицинска академија је организовала

Конгрес студената медицине словенских народа, на коме је учествовало и

10 наших студената поред студената из Украјине, Белорусије и домаћина

из Русије. Студенти Медицинског факултета у Крагујевцу су излагали

радове на енглеском и руском језику. Како је изјавио проф. др Предраг

Чановић који је био у делегацији наставника, пријем гостију од стране

домаћина је био изузетан и то је могла посебно осетити наша делегација

што су потврдили и студенти. Сада је ред да наши пријатељи из

Смоленска узврате посету, надамо се, у скорије време.

Као одговор на чињеницу несналажења студената

прве године  у систему студирања дефинисаним новим

Законом о универзитету, а који је подсећамо заживео тек

недавно, овој групи студената факултет је изашао у

сусрет тако што је омогућио да у ДРУГОЈ ГОДИНИ

интегрисаних академских студија за доктора медицине

статус БУЏЕТСКОГ СТУДЕНТА имају сви студенти који су

на овом студијском програму остварили 37 ЕСПБ

бодова(односно остварили право на упис у другу годину) и

то о трошку Медицинског факултета, до коначне одлуке

Министарства просвете о начину студирања свих

студената, чиме је смањен првобитни лимит од 60 ЕСПБ

бодова неопходан за упису другу годину.

У низу уступака донесених у циљу што лакшег

прилагођавања на нов систем студирања, 

Веће факултета је донело одлуку о смањењу цена

пренесених ЕСПБ бодова и то :

1) На студијском програму за доктора медицине и

основним струковним студијама :

- 1.200,00 динара по боду за класичне видове наставе

- 500,00 динара по боду за консултативне

видове наставе

2) На одсеку фармације:

- 1.800,00 динара по боду за класичне видове наставе

- 800,00 динара по боду за консултативне 

видове наставе

СМАЊЕН 

ЛИМИТ И ЦЕНАЕСПБ БОДА
У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ

Без сумње, посебну пажњу треба посветити

онима који су је својим успешним, оданим и

традиционалним  презентовањем нашег

факултета свакако заслужили-СПОРТИСТИМА.

Управо зато,на молбу Студентског парламента за

одобрење додатних финансијских средстава за

куповину спортских реквизита,факултет је

одговорио позитивно. Захваљујући томе, спортски

ресор је опремљен са две нове

лопте за рукомет (мушка и

женска), лоптом за одбојку,

фудбал... У текућој години

омогућено је функционисање чак једанаест

спортских секција: Мушка и женска кошарка,

мушка одбојка, мушки и женски рукомет, фудбал,

тенис, стони тенис, стрељаштво, пливање, шах.

Финансијском подршком факултет је омогућио

одржавање тренинга у изнајмљеним салама као и

куповину спортске опреме за екипе, а све у циљу

што веће популаризације једног од најуспешнијих

народних лекова - спортске активности. На

огласној табли Медицинског факултета,

заинтересовани се могу упознати са списком

капитена наведених спортских секција, а у

контакту са њима и о свим ближим

информацијама које можете добити и од Драгана

Столовића, координатора Ресора за спорт. 

!
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За школску 2007/08 YuMSIC је расписао

конкурс за доделу разменских места, који ће бити

отворен од 20. новембра до 10. децембра 2007.

године. 

Професионалну размену студенти ће моћи да

обаве у једној од следећих земаља:  Бразилу,

Мексику, Шпанији, Италији, Румунији, Русији,

Тајланду, Египту, Чешкој, Пољској, Гани, Грчкој,

Јерменији, Македонији, Тунису и Турској. Размена

се обавља на једном од одабраних клиничких

предмета у трајању од месец дана. Право пријаве

на конкурс имају сви студенти медицине четврте и

виших година због неопходности познавања

клиничке праксе.  

Научну размену

студенти ће моћи да

обаве у једној од

следећих земаља:

Мексику, Бразилу, Египту, Русији, Шпанији,

Татарстану, Румунији, Чешкој и Тајвану.

Размена се обавља као израда научно-

истраживачког рада на једном од понуђених

пројеката у трајању од месец дана. Услов

конкурса је искуство у научно-

истраживачкој делатности, пријављени

студенти морају имати објављен најмање

један ауторски научно-истраживачки рад.

Важан услов за пријаву је и добро

познавање енглеског језика, за које ће бити

организовано посебно тестирање по

завршетку конкурса.

Трошкове превоза до земље у којој је

студент добио размену сноси сам студент,

као и трошкове визе, док су храна и

смештај за тих месец дана обезбеђени. 

РЕНОВИРАЊЕ ФАКУЛТЕТА
Радови на згради Медицинског факултета у Крагујевцу наставили су

се и са почетком нове школске године. Тренутно, у фази реновирања су

ходник у приземљу зграде и

дисекциона сала, помоћне

просторије су измештене у

подрум, а у току је и изградња

две потпуно нове просторије од

којих је једна намењена

лабораторији из фармакологије. 

У најскорије време

планирана је и реконструкција

хола испред амфитеатра што је

делимично урађено приликом

реновирања дисекционе сале и

постављања нове столарије. На

паркингу факултета постављена

је рампа,а комплетан

завршетак изградње и

постављања подлоге паркинга

се очекује наредних дана.

КОМПРОМИС
З А  С Т У Д Е Н Т Е  
ОБНОВЉЕНЕ ДРУГЕ ГОДИНЕ

Поводом нерешеног статуса и

система студирања одржана је

трибина на којој су присуствовали

студенти и предствници Већа

медицинског факултета. Декан

проф. др Небојша Арсенијевић и

продекан за наставу проф. др

Предраг Чановић заједно са

студентима постигли су компромис:

за студенте који  су обновили другу

годину школске 2007/2008 године

ОДОБРАВА СЕ :

1) Полагање испита у роковима

који су дефинисани статутом из

2004 године, односно у свим

редовним и ванредним роковима

2) Упис у све наредне године по

условима који су важили у моменту

обнове

3) Студенти који су уписани на

терет буџета могу да задрже

статус и ако у току студирања

изгубе две различите године

4)  Израда нових индекса о

трошку факултета у којима ће сви

положени испити бити прерачунати

у ЕСПБ бодове

4) Додела диплома као и за

студенте који студирају по важећем

закону о високом образовању

5)  Похађање наставе из

предмета који студенти нису

одслушали у предходној

школској години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 
РАЗМЕНСКИХ МЕСТА
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Декану и Катедри за

фармакологију 

!
Обзиром да сте нас у писаној

форми (информатору за

фармакологију) и на клиничким

проблемима пре две недеље

обавестили да је потреребно на

клиничком проблему осам

присуства и уједно активно уечешће

у њима, јавио се проблем јер сте

нам 21.05. (пред сам крај семестра)

рекли да су нам дозвољена само

два минуса (од 13 клиничких

проблема) што није у складу са

оним што сте нам рекли у

написаном информатору. Већина

студената има бар три минуса, па

Вас молимо да нам одобрите бар

још један минус преко дозвољених

два, обзиром да нас нисте

обавестили на време и да је крај

семестра.

Студенти III и IV године

?
Због ситуације у којој

велики број студената прве

године није положио ни

анатомију I, мале су шансе

да било ко од њих спреми

свеобухватни тест из хистологије

који је заказан за јун. Па Вас питам

да ли можете да утичете на шефа

катедре за хистологију да тај

свеобухватни тест организује као

писмени део испита (који би се

полагао у сваком испитном року)

Унапред захвални студенти 
прве године

!
!!Читаоница нам ради до 21h.

Молимо Вас да нам омогућите да

ради 24h дневно. Пазићемо на

инвентар колико год можемо.

Захвални смо Вам, јер знамо да

ћете нам изаћи у сусрет!!!

10

?
Доц. др Дејан Јеремић тражи

од студената да за шестицу

знају припоје најситнијих

мишића и лигамената и неке

друге ствари које се уче на

специјализацији. Он не зна да нас

испитује и ми не желимо да нас он

испитује. Не верујем да су то њега

питали када је он полагао. Треба

узети у обзир да ми имамо још

времена да научимо, а учићемо цео

живот.

!
Информативно,Испит је јавна

ствар. Испитивање би требало

да слушају сви студенти који то

желе!

!
Молимо Вас да нам омогућите да

читаонице или нека од

слушаоница раде и ноћу јер нам

овај термин од 9 до 21h није

довољан. Хвала унапред!

?
Молим Вас као студент 6.

године Медицинског факултета

да нам омогућите да у

вечерњим часовима користимо

било које просторије за учење.

!
Само да похвалим одлично

организовану апсолвентску

екскурзију и водича Зорана

од кога смо научили доста

нових ствари и који је водио

рачуна о свему у сваком

тренутку! Иѕвињавам се али

морам и да поменем

ненормално прљаве wc-e на

факултету. Учим у читаоници сваки

дан и стварно ми је гадно да идем у

wc-e.

?
Зашто нас

професори

Анатомије нису на

почетку семестра

информисали о

бодовању. Рекли су

нам: „Долазите

редовно, видећете

зашто“. Да би ми студенти прве

године сазнали да један изостанак

са предавања или вежби значи да

нам одузимају 10 поена (посебно за

предавања и вежбе). Има ли то

смисла? Да ли овај нови начин

школовања треба да нам помогне,

или одмогне? Скоро свакоме од нас

ће се десити да макар једном не

дође на предавања или вежбе и то

ће се рачунати као да нисмо били

присутни цео семестар. Размислите

има ли то смисла?

Научили смо да после само једног

минуса на вежбама из анатомије

морамо да колоквирамо и дамо

1000 динара. Да ли је то још један

начин да нам узмете паре?

Надам се да ћете урадити нешто

поводом ових ствари.

!Купите чика- Радету из бифеа

машину за прање судова!

?
Ја опет питам: „Ште ће

овде студенти са правног“?

P.S. Могли бисте у

дворишту да инсталирате

једно гважђе за бицикле.

То је и јефтино и корисно.

!Поштовани,

Не знам на шта личи овај

факултет: на мензу, пијацу,

посело...весело, али све више

тужно за студенте медицине.

Малопре сам покушао да уђем у

интернет салу да проверим да ли су
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избачени нови тестови и да видим

када је пријемни пошто млађа

сестра уписује факултет...чекам

пола сата да се ослободи неки

компјутер. Ту су правници,

машинци, бравари...

А увече у амфитеатру

шареноликог света боже- боже.

Нема места да се седне, а о учењу

да не говорим. Од демократије ме

боли глава, рокови и

оцене...Наравно, декан ако нешто

предузме биће затварање свега

осим читаонице за све студенте па

и за нас, јер је демократија основно

начело. На другим факултетима

није тако, потребан је индекс,

SID,..доказ. Ако га немаш пали

пријатељу у своје јавно гнездо-

Медицински факултет.

?
Знајући да излазите у

сусрет студентима и да

покушавате да решите

неке од студентских

проблема, колико је у

вашој моћи, дошла сам 

на ту идеју да Вам предочим мој

проблем.

Апсолвент сам на Медицинском

факултету, пуно труда и рада сам

уложила у ово студирање, да би ме

потпуно дотукао последњи испит –

судска медицина. Један сам од

оних студената који су морали да

плате обнову апсолвентског стажа

због ње, и један од студената који

судску медицину полажу по новом

програму. Наиме, од новембарског

рока уведен је тест пре практичног

и усменог дела испита. Тест се

налази на сајту, углавном су питања

на допуну а она која нису немају

понуђене одговоре. Мислим да је

монополисање професора на овој

катедри и одсечно обарање

студената који

први пут полажу

испит превише и

да је учење

напамет такве

материје бесмислено (професорка

тражи лекције од речи до речи:

„Изоставили сте колегинице први

пасус”). Зар није циљ имати

дугорочно знање и схватити срж

предмета? Мислим да смо за ових 6

година и 35 положених испита

научили како се учи. (Професорка

каже колегиници: „Ви колегинице не

умете да се изражавате, а

завршавате факултет”). И стварно

без длаке на језику, морам Вам

рећи и то за последњи испит наш

факултет нема стандардног

професора на катедри за судску

медицину већ се смењују

професори из Београда и Косовске

Митровице, који уопште нису

објективни у оцењивању, немају

критеријум једнак за све. (да би

„неко нечији” положио неко други

мора да падне).

Надам се да ћете донекле

размотити овај проблем.d

!
Две неонке не раде већ

месецима у читаоници. Молили

бисмо Вас ако могу да се

поправе

?Ја сам кретен!

!
Аца воли Цацу! Александар

Николић

?Саздановић цар

Зашто тражиш харизму у себи прелепа птицо,

могућност просвјећености, разврата и жуднјом за висином,

помири се са собом, 

концетриши кругове глупости и незнања ка поштењу,

они даље и не разумеју,

после свега смрт не изгледа страшно....

Ни рјека, није била рјека, у самом почетку

и није нужно да не постане понорница до краја,

што се догађа, кад мртви фазани лете изнад наших глава,

кад мртви фазани лете, ал један НЕ!

Што се догађа, кад очајање захвати људе,

кад очајање, неумесно прелази у кајање,

Гледам вас како се културно понашате на сцени,

али прљаве руке брзо се сперу......

НЕПОЗНАТИ АУТОР

!
Стални корисници читаонице са

Медицинског факултета Вас

моле да забраните доласке

других студената, како би ми-

медицинари могли да учимо у

миру.

?Вратите на вежбе Ивана

Чекеревца! Штета је за нас

студенте да један такав предавач и

стручњак није на вежбама.

!
На вежбама из Биохемије не

постоје нормални услови за

спровођење наставе из горе

наведеног предмета. Оно

што сте нам обећали нисте

испунили. Када дођемо на

вежбе, у учионици уместо

компјутера гледамо у зид,

да би писали на табли

морамо да чучнемо, а после три

сата седења јављају се хемороиди.

Асистенткиње се „убијају“

покушавајући да нам нешто објасне,

па као резултат таквог труда вежбе

завршавају губећи њихов, до тада,

нежан глас, који постаје храпав,

груб! Молим Вас да нешто урадите

по том питању, ако не желите да

Ваши студенти и професори имју

озбиљне здравствене проблеме.

?
Поштовани, молимо Вас, да

нам обезбедите одговарјуће

услове у просторији

биохемије, у којој одржавамо

вежбе: столице су лоше, немамо

таблу, видео- бим који је од великог

значаја, јер у настави постоји

велики број графика који треба да

буду приказани.

***ТИЈА
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А ЦРНА КУТИЈА ЦРНА КУТИЈА ЦРНА КУТИЈА ЦРНА КУТИЈА
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