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33 GODINE
MEDICINSKOG 

Програмом развоја Универ-
зитета у Крагујевцу усвојеном 
у мају 1976. године приликом 
његовог оснивања, као један од 
приоритетних развојних зада-
така предвиђено је оснивање 
Медицинског факултета у Кра-
гујевцу, на чему је Универзитет 
почео интензивно да ради одмах 
по свом конститу-
исању. 

Данас, после тридесет три године 
постојања Медицински факултет 
у Крагујевцу постао је престиж-
но место за стицање стручних 
занања из области здравства у 
Србији и овом делу Европе. 

Новина на Медицинском фа-
култеу, од ове школске године је 
оснивање новог акредитованог 
студијског програма интегрисаних 
академских студија стоматологије, 
где је уписана прва генерација од 

У току новембра 1977. године 
расписан је и спроведен конкурс 
за упис 120 студената у прву го-
дину студија на Одељењу Меди-
цинског 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 осни-
вања Медицинског факултета у 
Крагујевцу. 

У складу са процедуром пред-
виђеном за прерастање одељења 
у факултет и одлуком Меди-
цинског факултета у Београду о 
укидању Одељења медицинског 
факултета, Скупштина општи-
не Крагујевац на седници од 29. 
маја 1986. године донела је ре-
шење о оснивању Медицинског 
факултета у Крагујевцу, којим је 
прихватила права и обавезе ос-
нивача Медицинског факултета у 
Крагујевцу.
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FAKULTETA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

PROGRAM PROSLAVE TRIDESET TRI GODINE

MEDICINSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCU

Недеља,
05.12.2010.

09.00 –13.00 Спортска дешавања у хали  „Језеро“:
 - 09.00-09.45   одбојка жене
 - 09.45-10.30   фудбал мушкарци
 - 10.30-11.15    рукомет мушкарци
 - 11.15-12.00    кошарка жене
 - 12.00-13.00    кошарка мушкарци     

12.00 Свечана додела диплома и награда
(медицина), 
Додела стипендија из Фонда
„др Илија Росић“
Коктел

15.00 Свечана додела диплома
(фармација, струковне студије,
магистри, специјалисти),
Коктел

Понедељак,
06.12.2010.

20.00 Студентски мини квиз

Уторак,
07.12.2010.

18.00 Ревија радова „Публиковали смо“

Четвртак,
09.12.2010.

17.30 Резање колача
Свечана академија
Коктел

28 студената. Сада на факултету 
настава се изводи на пет акреди-
тованих студијских програма: ин-
тегрисане академске студије меди-
цине, фармације и стоматологије, 

основне струковне студије и док-
торске академске студије.

Квалитет наставе и услови 
студирања на нашем факулте-
ту 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 но-
вим технологијама и методама 
у настави. 

Крајњи циљ свих делатности 
Медицинског факултета је ства-
рање квалитетних стручњака и 
научника у области биомедицине, 
који су усвојили највише етичке и 

професионалне стандарде. Дру-
гим речима, тежимо да Медицин-
ски факултет буде функционална 
и организована школа која сту-
денте учи медицини и етици.
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SAJAM MEDICINE
MEDICINSKE OPREME I FARMACIJE 

На „Шумадија Сајму“ у периоду 
од 28. до 30. октобра 2010. године, 
одржан је други по реду Сајам ме-
дицине, медицинске опреме и фар-
мације, на коме је учествовао и Ме-
дицински факултет Универзитета 
у Крагујевцу. Први дан сајма био 
је посвећен обележавању јубилеја, 
150 година болнице у Крагујевцу, 
а том приликом град Крагујевац, 
КЦ Крагујевац и Сајам посетио је 
председник Републике Србије Бо-
рис Тадић, који је отворио Сајам 
медицине, председница Народне 
Скупштине, проф. др Славица Ђу-
кић-Дејановић, министар здравља 
проф. др Томица Милосављевић и 
бројни државни функционери. У 
склопу програма првог дана сајма 
представљена је и књига „150 го-
дина крагујевачке болнице“, проф. 
др Зорана Матовића.  

У оквиру сајма одржана су 
и бројна предавања Контину-
иране медицинске едукације, а 

предавачи су били професо-
ри Медицинског факултета у 
Крагујевцу.

SARADWA
MEDICINSKOG FAKULTETA
I KLINI^IKOG CENTRA
KRAGUJEVAC

Од оснивања Медицинског факултета Универзитета у Крагује-
вцу, траје непрекидна сарадња ове научно-образовне установе и 
Клиничког центра Крагујевац.

 У циљу унапређења наставног 
и истраживачког рада Факултет 
је за потребе студената финанси-
рао адаптацију и опремање прос-
торија у износу од око 3,5 мили-
она динара.

Нови Споразум о сарадњи који 
је потписан 08. новембра 2010. 
године, потписују ове две устано-
ве је последица чвршћег и квали-
тетнијег повезивања по свим пи-
тањима од заједничког интереса.

Овом приликом решена су и 
спорна питања око просторија 
у згради Института које Меди-
цински факултет, користи од 
оснивања и то прекидањем ви-
шегодишњег судског поступка 
вансудским поравнањем.

У циљу осавремењивања своје 
делатности и усклађивања са 
светским стандардима и достиг-
нућима, Факултет ће уредити 
постојећу сарадњу са осталим 
здравственим установама које су 
научно- наставна базе, потписи-
вањем Споразума чији је садржај 
у складу са савременим токовима 
образовања и науке.
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PO^ETAK NOVE
[KOLSKE GODINE

Нова школска година на Ме-
дицинском факултету у Крагује-
вцу за студенте свих година и за 
бруцоше почела је у понедељак 4. 
октобра 2010. године. 

Бруцошима, новим колегама, 
на студијским програмима ин-
тегрисаних академских студија 
медицине, стоматологије, фар-
мације и основним струковним 
студијама, организован је све-
чани дочек и додела индекса, у 
амфитеатру “Проф. др Милосав 
Миша Костић”, а студентима су 
успешан почетак школовања на 
Медицинском факултету Уни-

верзитета у Крагујевцу пожелели 
ректор Универзитета, проф. др 
Слободан Арсенијевић, декан, 
проф. др Небојша Арсенијевић, 
као и продекани за наставу . 

 У нову школску годину на вра-
та Медицинског факултета зако-
рачило је укупно 296 бруцоша, на 
четири студијска програма: 

-на интегрисаним академским 
студијама медицине 96 бруцоша 
на буџету 

-на интегрисаним академским 
студијама стоматологије укупно 
28 бруцоша, 24 буџетска и 4 са-
мофинансирајућа студента, 

-на интегрисаним академским 

студијама фармације 84 буџетска 
студента, 

-на струковним студијама уку-
пно 88 бруцоша, на два смера, 
струковни терапеут и струковна 
медеицинска сестра/техничар, од 
тога 30 на буџету и 58 самофи-
нансирајућих. 

 Износ школарина и у новој 
школској години, за студенте 
који плаћају школовање, остали 
су непромењени у односу на пре-
тходне године и износе 90.000,00 
динара на интегрисаним академ-
ским студијама стоматологије, 
80.000,00 на основним струков-
ним студијама. 

PLAN NASTAVE U [KOLSKOJ
2010/2011. GODINI
ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME
-  Дан факултета, 09. децембар 

2010. године, биће нерадни дан;
-  За Новогодишње и Божићне 

празнике неће се радити од 31. 
децембра 2010. године до 10. ја-
нуара 2011. године;  

-  Настава у зимском семестру 

-  За Ускршње и Првомајске 
празнике неће се радити од 
22. априла до 03. маја 2011. 
године;

-  Настава у летњем семестру 
школске 2010/2011. године завр-
шава се 04. јуна 2011. године.

школске 2010/2011. године, завр-
шиће се 22. јануара 2011. године;

-  Зимски распуст трајаће у пери-
оду од 24. јануара до 13. фебру-
ара 2011. године;

-  Настава у летњем семестру по-
чеће 14. фебруара 2011. године;
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PO^ETAK 
[KOLSKE
GODINE
ZA [ESTU
GENERACIJU 
DOKTORANATA

У периоду од 09. децембра 2009. 
године до 09. децембра 2010. го-
дине дипломирало је укупно 275 
студената на Медицинском фа-
култету Универзитета у Крагује-
вцу и то:

DIPLOME

У прву годину докторских 
академских студија у школској 
2010/2011. години уписано је 
94 доктораната. За докторанте 
прве годне уприличена је свеча-
на додела индекса у амфитеатру 
„проф. др Милосав Костић“ у 
суботу 09. октобра 2010. године. 
Ове године докторанти су могли 
да се определе за једно од девет 
изборних подручија:
1. Експериментална и примењена 

физиологија са спортском меди-
цином

2. Молекуларна медицина
3. Клиничка и експериментална 

интерна медицина
4. Клиничка и експериментална 

хирургија
5. Превентивна медицина
6. Неуронауке
7. Онкологија
8. Хумана репродукција и развој
9. Менаџмент људским ресурсима

Велико интересовање за док-
торске академске студије на Меди-
цинском факултету у Крагујевцу 
потврђује и велики број студената 
који су студирали на другим фа-
култетима здравствене струке у 
земљи и бившим југословенским 
републикама. Поред студената 
који су завршили медицински 
факултет, докторске академске 
студије су имали могућност да 
упишу и студенти који су завр-
шили стоматолошки факултет, 
ветеринарски, ПМФ.

NOVA [KOLSKA GODINA 

U NOVOM RUHU

Летњи распуст на Факулте-
ту искоришћен је за радове на 
уређењу учионица, слушаоница, 
сала, али и за опремање нових 
просторија које од ове школске 
године студенти нашег факулте-
та могу користити.

У згради Деканата Медицин-
ског факултета уређен је хол на 
спрату, преуређене мала и вели-
ка сала за предавања, а на Ин-
ституту Медицинског факул-

тета и студентској кафетерији 
отворене су нове интернет сале. 
Сала за предавања на 8. спрату 
КЦ Крагујевац, потпуно је ре-
новирана, постављени су нови 
видео-бимови, плазме, рачуна-
ри, клупе и помоћни наставно-
научни материјал. 

Увођењем карантинске наставе 
из интерне медицине и хирургије, 
на студијском програму интегри-
саних академских студија медици-
не, преуређене су просторије КЦ 
Крагујевац и комплетно опремље-
не свим потребним средствима 
неопходним за седмодневни бора-
вак студената. А за студенте пете и 
шесте године факултет је, такође, 
обезбедио салу за пресвлачење у 
просторијама КЦ Крагујевац.

-  152 дипломца на интегрисаним 
академским студијама медицине

-  11 дипломаца на интегрисаним 
академским студијама фармације

- 112 дипломаца на основним 
струковним студијама.
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I OVE GODINE STUDENTI SU 
OCEWIVALI I BIRALI

NAJBOQEG PREDAVA^A
I ASISTENTA

И ове године међу студентима свих година интегрисаних академ-
ских студија медицине, фармације и основних струковних студија 
спроведена је анкета за избор најбољег предавача и асистента према 
оцени студената. Студенти су овога пута овако гласали:

Студенти интегрисаних академских студија медицине, за најбољег 
предавача из базичних, предклиничких предмета, за најбољег преда-
вача изабрали су проф. др Небојшу Арсенијевића, а за најбољег асис-
тента др Олгицу Врндић, док су на клиничким предметима за нај-
боље, по оцени студената, проглашени доц. др Јанко Ђурић и асс. др 
Александра Димитријевић.

На интегрисаним академским студијама фармације, за најбоље 
предавача, са истим бројем гласова, студенти су прогласили проф. др 
Дејана Баскића и проф. др Слободана Јанковића, а за најбољег асис-
тента асс. др Срђана Стефановића.

Студенти основних струковних студија за најбољег предавача 
прогласили су проф. доц. др Предрага Саздановића, а за најбољег 
асистента др Милицу Боровчанин.

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ:
Година 
студија ПРЕДАВАЧ АСИСТЕНТ

I Проф. др Јово Тошевски 26% Асс. др  Маја Саздановић 32%
II Проф. др Небојша Арсенијевић 34% Асс. др Ђорђије Делибашић 22%
III Проф. др Слободан Јанковић 20% Др Олгица Врндић 34%
IV Проф. др Предраг Чановић 22% Др Биљана Поповска 12%
V Доц. др Марина Петровић 24% Асс. др Горан Давидовић 14%
VI Доц. др Јанко Ђурић 32% Асс. др Александра Димитријевић 24%

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ:
Година 
студија ПРЕДАВАЧ АСИСТЕНТ

I Проф. др Дејан Баскић 46% Асс. др Ђорђије Делибашић 34%
II Проф. др Владимир Јаковљевић 32% Асс. др Марина Костић 46%
III Проф. др Небојша Арсенијевић 26% Асс. др Горан Давидовић 26%
IV Проф. др Предраг Чановић 36% Асс. др Срђан Стефановић 70%
V Проф. др Слободан Јанковић 46% Асс. др Срђан Стефановић 40%

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:
Година 
студија ПРЕДАВАЧ АСИСТЕНТ

I Доц. др Предраг Саздановић 28% Др Милан Зарић 14%
II Проф. др Миодраг Вељковић 11% Др Сања Милојевић 8%
III Проф. др Драган Раванић 23% Др Милица Боровчанин 17%

Predavawe
"ORGANIZACIJA
STUDIJA
STOMATOLOGIJE
I ASPEKTI
STOMATOLO[KE
PROTETIKE"

Проф. др Николај Аболмасов, 
са факултета за стоматологију 
Медицинске Академије из Смо-
ленска, одржао је 20. октобра 
2010. год. предавање на тему 
„Организација студија стомато-
логије и аспекти стоматолошке 
протетике“, у Амфитеатру Меди-
цинског факултета. 

Проф. др Аболмасов у увод-
ном предавању говорио је о пла-
ну и програму Стоматолошког 
факултета Медицинске Акаде-
мије у Смоленску, као и о органи-
зацији постдипломске наставе, а 
у главном предавању говорио је 
о савременим приступима у им-
плантацији зуба.
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Bra}o mi{evi i sestre mi{ice, dame i 
gospodo mi{evi, dragi prijateqi, ro|aci 
mi{evi - sli~ni smo. Mi smo mali, 
a vi jo{ mawi. Vi ste sitni, a mi 
sitniji. Vi nam jedete useve, nehotimi~no 
prenosite bolesti i pla{ite `ene. Zato 
smo se nekada samo branili od vas, a sada 
smo pre{li u ofanzivu. Zarobili smo neke 
od vas i dr`imo ih u kavezima, hranimo, 
timarimo, teramo na incest, izazivamo 
bolesti, tamanimo, i posebno pa`qivo 
proizvodimo generacije va{ih degenerika. 
Ubijamo vas da bi iz va{e smrti ne{to 

saznali. Mi smo, a ne vi utvrdili da je 
priroda Bog. Mi smo, a ne vi izgovorili 
da je sve dozvoqeno. Mi smo, a ne vi 

utvrdili da sve {to mo`e da se u~ini i 
mora biti u~iweno. Mi smo smislili 
porok i odlu~ili da ga u~inimo bezbednim. 
Pomo}u vas dekodiramo jezik, koji je nas 
i vas sa~inio, da de{ifrujemo program 
koji samog sebe pi{e, reguli{e i popravqa.
Mi }emo na koncu biti krivi {to 

smo uludo tra}ili i svoje i va{e `ivote. 
Mi }emo biti odgovorni za uni{tewe 
programa. Mi a ne vi uni`avamo vas, 
sebe i `ivot. Vi ga `ivite, a mi ga 
tuma~imo i ubijamo da bi smo razumeli 
i zaradili.
Za{to smo odabrali ba{ vas, a ne 

nilske kowe, slonove, orlu{ine, kamile, 
sove. Wih }emo i tako uni{titi onako 

ПРВО СВЕТСК
МИШЕВ

ГЕНО
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usput bez strasti i velikog }ara. A vi 
ste ionako mali, zauzumate malo prostora, 
malo jedete, brzo se umno`avate – va{e 
uni{tavawe je ekonomi~no. I jo{, kao i 
mi parite se ~itave godine. Imate kao 
i mi mi{ije srce – kad gori ambar ili 
tone brod ne razmi{qate o ~asti. Je l’ 
da da ste kao i mi. Razlika je u tome 
{to mi poku{avamo da razumemo, a vi na 
to fu}kate. Samo biste da `ivite i 
smatrate da je to sve i da je to dosta. 
Ono {to  je izleda sigurno - posledwi smo 
nastali. Vi pamtite du`e od nas. Vi 
se mo`da i se}ate {ta je bilo na po~etku. 
Vama nije potrebna nauka da biste 
`iveli. Vi ne mu~ite druge stvorove. Mi 

smo skorojevi}i i rado bismo da budemo sve, 
osim onoga {to stvarno jesmo. Uh, te{ko je 
priznati da smo mi samo beli, bezdlaki, 
bezrepi, radoznali majmuni.
Jo{ smo vas ubedili da je ma~ka va{ 

najve}i neprijateq. Nacrtali smo pri~e u 
kojima je vi uvek nadmudrite. Podilazimo 
va{oj sujeti i mo}nim medijima, koji i 
nas programiraju, da vas zamajemo ma~kama. 
Zato, bra}o i sestre po programu, u 

ime svih nas izviwewe i obe}awe: ne}
emo prestati da vas tamanimo. Ne}e vas 
spasiti ni Xeri, ni Brzi Gonzales, ni 
Super mi{, ni na{i eti~ki komiteti. 

Va{a smrt nema alternativu..

О ИЗВИЊЕЊЕ
ИМА ЗА

ОЦИД
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PREDSTAVNICI PARLAMENTA
MEDICINSKOG FAKULTETA
U KRAGUJEVCU BILI U POSETI

EVROPSKOM PARLAMENTU

Знање и професионализам 
садашњих студената биће нај-
потребнији када Србија постане 
чланица ЕУ, рекао је учесницима 
„Учимо за Европу“ , међу којима 
су била и наша два студента, Пе-
тар Милић и Драгослав Шекула-
рац, посланик европског Парла-
мента, Едвард Бостинару. 

STAZA ZDRAVQA

IZNAJMQIVAWE

RA^UNARA

Према препорукама Светске 
здравствене организације, ради 
очувања здравља потребно је 
сваки дан направити 10 000 ко-
рака (мин 5км). Скраћивање вре-
мена потребног за савладавање 
дефинисане дистанце доводи до 
побољшања кондиције и утиче 
позитивно на све физиолошке 
системе. Водећи се овим препо-

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА 

1. Лаптоп  се издаје на коришћење 
на период од најдуже 7 дана у 
току једног месеца.

2. Студент може преузети лаптоп 
у библиотеци Медицинског 
факултета само уз индекс и 
уверење о редовном студирању 
у текућој школској години на 
Медицинском факултету у Кра-
гујевцу које се може преузети у 
Одсеку за академске и струков-
не студије, односно Одсеку за 
постдипломске студије.

3. Приликом потписивања ре-
верса студент је дужан да се 
увери да је преузео лаптоп са 
припадајућом опремом (тор-
бица, миш и струјни адаптер) у 
исправном  стању и у таквом је 
дужан и да га врати. У случају 
да студент врати оштећен лап-
топ, запослени у библиотеци о 
томе сачињава записник који 
потписују обе стране и у скла-
ду са насталом штетом студент 
сноси трошкове поправке или 
куповине новог према прило-
женом рачуну.

4. Строго је забрањено инста-
лирање других програма и 
мењање садржаја система.

5. Потписивањем реверса сту-
дент је потврдио да је сагласан 
са условима коришћења.

6. Реверс се издаје у два истовет-
на примерка, по један за изда-
ваоца и корисника

Студенти и учесници пројекта 
„ Учимо са Европом“ разговарали 
су у Бриселу са члановима Групе 
пријатеља Србије при ЕП и амба-
садором наше земље Радомиром 
Диклићем. 

Члан групе пријатеља Србије 
Едвард Кукан нагласио је да овак-
вим пројектима Србија мотивише 
младе људе да активније учествују 
у бржој интеграцији Србије у ЕУ.

Пројекат „ Учимо са Европом“ 
иницирала је Скупштина Србије, 
а реализован је у сарадњи са Ми-
нистарством просвете, Делега-
цијом ЕУ у Србији и ПКС. 

рукама СЗО-а нашим студен-
тима организован је боравак у 
природи и упознавање са чуве-
ном „Стазом здравља“. Тако је у 
оквиру наставе Физичког васпи-
тања, бруцошима Медицинског 
факултета 08. новембра 2010. го-
дине, организовано упознавање 
са Стазом здравља као једним од 
облика рекреативног вежбања, 

али и са културно-историјским 
наслеђем града Крагујевца. Сту-
денти су, у групама од по 10 чла-
нова, имали задатак да, руково-
дећи се мапама које су добили, 
препешаче одређену трасу кроз 
спомен-парк Шумарице и посе-
те различите споменике који су 
уједно представљали и контрол-
не тачке.
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И ове школске године, студен-
ти заинтересовани за размену, 
моћи ће да конкуришу за неко од 
разменских места у оквиру про-
фесионалне и научне размене. 
Према најавама из YuMSIC-а до 
07. децембра 2010. године биће 
отворен конкурс за разменска 
места. Важан услов за пријаву 
је и добро познавање енглеског 
језика, за које ће бити органи-
зовано посебно тестирање по 
завршетку конкурса. Право на 
конкурисање за научну размену 
имају студенти медицине друге и 
виших година, а за професионал-
ну размену студенти четврте и 
виших година. Формирање кона-
чне ранг листе вршиће се на ос-
нову просечне оцене у току сту-
дија и ваннаставних активности 
( активности у ИФМСА Србија, 
демонстратура, конгреси, обја-
вљени радови.....)

Студенти Медицинског фа-
култета у Крагујевцу ове године 
моћи ће да конкуришу за 5 раз-
менских места, у оквиру научне 
размене и 13 разменских места. 
Земље за које студенти могу кон-
курисати у оквиру научне разме-
не су: Мексико, Бразил, Шпанија, 
Португал и Тунис, док у оквиру 
професионалне размене студен-
ти могу конкурисати за: Италију, 
Шпанија, Мексико, Бразил и Ру-
сија по 2 разменска места иГрчку, 
Чешку, Литванију, Египат и Турс-
ку за једно разменско место.

Трошкове превоза до земље 
у којој је студент добио размену 
сноси сам студент, као и трошко-
ве визе, док су храна и смештај за 
тих месец дана обезбеђени. 

За све ближе информације 
можете се обратити председни-
ку локалног комитета YuMSIC-а 
Крагујевац, Ђорђу Маринковићу, 
на е-mail djole84kg@yahoo.com 

STUDENTSKE 
RAZMENE

YuMSIC

И ове године у разменској по-
сети Државној медицинској Ака-
демији у Смоленску била су три 
наша студента у периоду од 6. до 
20. септембра. У оквиру размене 
наши представници упознати су 
са начином студирања на овој 
Академији и посетили су клини-
ке за неурологију, гинекологију и 
хирургију, где су их професори 
ове установе упознали и са са-
временим дијагностичким про-

STUDENTSKA RAZMENA SA 
SMOLENSKOM

цедурама које се примењују на 
њиховим клиникама.

За представнике нашег факулте-
та уприличен је и дочек код градо-
начелника града Смоленска, где су 
они на најбољи могући начин гра-
доначелника, проректора Универ-
зитета и представнике Студентског 
парламента упознали са планом 
студирања на Медицинском фа-
култету у Крагујевцу, али и пред-
ставили и сам град Крагујевац.
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Током јула и августа месеца 
у оквиру студентске размене, 
углавном се радило о професи-
оналној размени. Госте из ино-

У организацији Студентског 
Парламента Медицинског факул-
тета у Крагујевцу, Међународне 
Федерације студената медицине 
(IFMSA) локалног огранка Кра-
гујевац, одсек за хив и АИДС, а 
под покровитељством ЈАЗАС-а, 
у Rock Star кафеу, у среду 01. дев-
цембра 2010. год., на светски дан 
борбе против СИДЕ, одржана је 
пригодна журка. Овом прили-
ком посетиоцима је још једном 
скренута пажња на ову болест, 
а дељен је и пропагандни мате-
ријал у виду брошура и кондома.

Након расписивања званич-
ног тендера од стране Медицин-
ског факултета за прикупљање 
понуда туристичких агенција за 
организацију апсолвентске ек-
сурзије, стручна комисија одлу-
чила је да је и ове године најбоља, 
најсадржајнија и ценом најпри-
хватљивија понуда туристичке 
агенције Рапсоди Травел. Одлу-
чено је да екскурзија буде Крс-

OVOGA LETA UGOSTILI
SMO 25 KOLEGA IZ 
INOSTRANSTVA...

STOP AIDS!
LOVE LIFE PARTY!

APSOLVENTSKA EKSKURZIJA MEDICINSKOG 
FAKULTETA "KRSTAREWE MEDITERANOM" 
RAPSODI TRAVEL

странства поред колега са нашег 
факултета који су им били до-
маћини угосиле су и катедре за 
хирургију, интерну медицину, 
физиологију, микробиологију и 
имунологију и офталмологију. 

У оквиру социјалног програма 
поред обиласка града Крагујевца, 
ноћних излазака и спортских ак-
тивности, колегама на размени 
организовано је и пет туристич-
ких обилазака и упознавања са 
културно-туристичком понудом 
земље. 

тарење Медитераном у трајању 
од 12 дана, по цени од 349,00 €. 
Поред нашег факултета ову аген-
цију и ову екскурзију изабрало је 
и осталих 11 факултета Универ-
зитета у Крагујевцу.

Све додатне информације око 
апсолвентске екскурзије могу се 
добити у канцеларији студент-
скаог Парламента или лично у 
агенцији. 
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такве, на факултет, било би неху-
мано према онима, који су вриједно 
радили и будни сањали да постану, 
један од нас и мали дио наше инсти-
туције. И сами сте били студент, 
с’ тога знате шта је рад, рад, рад и 
рад, а шта је неправда.... 

У нади, да ће ове досадне рије-
чи, бити адекватан сигнал за 
постојање, потенцијалног про-
блема..... 

Унапред захвалан: Студент-
Поштовани Декане, 

Молимо Вас да скренете 
пажњу проф. Новокмету (са 
фармације) како треба да раз-
говара са студентима медици-
не када га питају за професор-
ку енглеског језика. На његовој 
канцеларији пише да је то кан-
целарија и проф.енглеског. Нема 
потребе да вређа и виче, јер га 
нико не угрожава, како он то 
каже. Нема потребе за некулту-
ром. Он би ипак требало да буде 
неко на кога ће студенти да се 
угледају. СРАМОТА!!! 

Хвала Вам унапред! 
Студенти медицине

• • •

Морамо да се пожалимо на по-
нашење и став проф. др. Миленка 
Вучковића 

Поштујемо његове године, 
знање и звање, али он је просто 

немогућ на испиту. Знање које 
захтева на испиту од студента 
је равно знању др. специјалисте. 
Маса испита прође, а да у ко-
мисији у којој је проф. Миленко 
Вучковић нико не полжи интер-
ну медицину. Ми не знамо у чему 
је проблем, али он дефинитив-
но није реалан. Остали профе-
сори са катедре су коректни, 
али шта вреди када је он у 2 од 
3 комисије, а податак да не по-
лажу ни најбољи студенти ге-
нерације код њега мислим да би 
требало размотрити. Његова 
реч је последња, професори неће 
да му се замерају, али студенти 
су у хаосу када извуку комисије 
у којима је он! За оцену 6 тражи 
да се зна сваки детаљ и потпу-
но разуме све; у реду, али као да 
није чуо да постоје оцене од 6 до 
10. Стварно нема резона према 
студентима и понаша се крајње 
некоректно. Молили бисмо Вас, 
декане, да проверите тачност 
ових и нформација у разгово-
рима са професорима интерне, 
пошто се студенти ништа не 
питају и ништа им се не верује.

• • •

Поштовани професоре, 
Обраћамо Вам се с молбом, да 

нама, студентима 2. године, који 
смо из предмета „Основи онколо-
гије“ добили 64 поена, што укупно 

Поштовани... 
Поштовани Декане, мада боље 

да кажем, поштована Институ-
цијо Медицинског факултета... 

Јављам Вам се, поводом, сас-
вим другачије проблематике, него 
што вам се обично јављају. Може 
се рећи, да стајем, у одбрану наше 
Институције, коју сте Ви довели 
до завидног нивоа. Како се прибли-
жава предстојећи пријемни испит, 
чују се различита поговарања. На 
нашим ходницима све се чешће, 
могу чути, приче о унапријед при-
премљеним, нерегуларним упис-
ним мјестима. Бескруполозни 
и преамбициозни родитељи, не 
бјеже од тога ни да помену име-
на професора и другог наставног 
кадра (ја имена и презимена нећу 
наводити, јер и сам знам, да би то 
можда био облик неког кривичног 
дјела, нпр.КЛЕВЕТЕ, уколико те 
приче нису тачне). 

Овим желим, не да омаловажа-
вам и будим неке духове, причама 
„рекла-казала“, већ да сигнализи-
рам, на постојање могућег пробле-
ма. Прича је узела маха. Помињу се 
утицајна имена и презимена. Све 
то, никако не прија Институцији, 
коју сте, без куртоазије и слатко-
речивости Ви створили! Не само 
да то блати наш факултет, већ 
ће довести и до велике неправде. 
Знам, да је иначе читав свијет, 
инфициран неправдом, али зашто, 
ако можемо спријечити то и не-
бисмо урадили. Јер, уписати људе, 

CRNA
KUTIJA
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вам посветила и разумети поруку. 
Од прве године студирања, кад 

су ме задесили тешки здравстве-
ни проблеми, неке од тих сте 
могли и сами да видите јер су ми 
се догодили управо на факулте-
ту, ако се сећате, искористили 
сте на врло нехуман начин, веома 
лош и понижавајући за вас саме, 
почевши са оговарањем како сам 
у интимним односима са поје-
диним предавачима, а који су ми 
нпр. као лекари у датом тренут-
ку пружили здравствену помоћ 
и којима се овом приликом неи-
змерно захваљујем на томе, јер 
су показали шта је професиона-
лизам и шта значи бити лекар, 
што већина вас то никада неће 
постићи, баш из разлога због 
којих вам се сад обраћам. Сада 
смо на трећој години студија, а 
ви ни у једном тренутку нисте 
престали са ширењем ваших 
злонамерних измишљотина и 
врло искварених, и сваки пут не-
ким новим а и старим од којих се 
ја згражавам и чудим колко дале-
ко људска машта може да оде. 
Да их набрајам чак и не желим, 
а свако од вас ће их се сетити и 
пронаћи ће себе у маси трачара. 
Нисам обраћала пажњу на све 
те ваше будалаштине, јер сма-
трам да такве ствари нису на 
мом нивоу, али већ је дошло до 
претеривања и повређивања мог 
ега, мене као човека. Схватам 
и уочавам да је свет постао из-
опачен, да је велики број људи 
веома искварених мисли па се 
сладе туђом несрећом а живот 
им је тотално неинтересантан 
па коментаришу боље од себе 
јер им завиде из бројних разлога. 
Међутим, на овај факултет сте 
ваљда дошли да би се научили ху-
маношћу, упознали лепоту и до-
бар осећај рада, улепшате неком 
живот, спасите много људских 
душа и будете поносни што сте 
учиили добро дело. Друго, треба-
ло би до сада да сте већ довољно 
образовани и културни и да се 
понашате на нивоу елите, бу-
дућих, ваљда, лекара. Звање, чин, 
лиценца.......то вам заправо неће 
ништа значити јер ако не вреди-

Поштовани Декане! 
Волео бих да знам због чега је 

поведен „домар“ факултета на 
медицинијаду ове године, а про-
фесор доктор Јуришић није још 
се дотични „домар“ представља 
као професор.....срамота!!!! 

П.С. Важно је да се цени раднич-
ка класа, а мозгови нек’ цркну.

• • •

Колико тереба да се зна за 6 из 
интерне I не знају да оцене знање

• • •

Поштовани господине декане, 
Организујте нам као и прошле 

године бесплатан Папаниколау 
тест у диспанзеру за жене. Сма-
трамо да би то био добар начин 
да се подигне свест девојака о соп-
ственом здрављу и болестима. 

Унапред захвалне
студенткиње!!!!

• • •

Поштовани декане Арсенијевићу! 
Обраћам Вам се са потребом 

да похвалим рад једног дивног чо-
века и још бољег педагога доктор-
ку Ану Вујић. 

Од првог дана када нас је 
насмејана дочекала на вежбама 
па до дана данашњег уживамо у 
њеној љупкости, прецизности, 
стрпљивости и стручности. 

Увек је рада да одговори на свако 
постављено питање до тренут-
ка док не сазна да смо разумели 
боље од ње саме. Више сам научио 
на вежбама из педијатрије него 
на свим осталим заједно. Та жена 
једноставно учини да осетим дос-
тојанство студирања медицине. 

На крају могу да Вам се захва-
лим на избору оваквог кадра. 

С поштовањем
студент 5. Године

• • •

Ово намењујем студентима 3. 
године интегрисаних академских 
студија за доктора медицине 

Колеге, надам се да ће бар добар 
део вас прочитати ово што сам 

чини 94 поена, изађете у сусрет и 
„прогледате кроз прсте“ за тај 1 
поен, који нам много значи. Нис-
мо имали прилику да радимо по-
правни тест, зато што поправ-
ни носи 60 поена, а и отежавајућа 
околност нам је била што нисмо, 
као студенти предходних генера-
ција, упоредно слушали имуноло-
гију и основе онкологије. 

У нади да ћете
нашу молбу услишити,

Ваши студенти друге године

• • •

Интерну медицину I спремам 
годину и по дана. Просечан са сту-
дент 8.63. Никада до сада ни један 
испит нисам пала. Зар је могуће 
да нам се не оцењује знање, већ за-
висимо од расположења професо-
ра? Проф. Вучковић ме је обарао 2 
пута, последња комисија Зорица 
Лазић-данас. На испиту добија-
мо 5 питања, 3 пулмологија, 2 
кардиологија. Проф. Зорица Ла-
зић није дозволила да покажем 
колко знам, него колико зависим 
од расположења конкретно да-
нас, његовог. Оборити просечног 
студента медицина на првом пи-
тању, не саслушати колко зна, 
искористити његове слабости, у 
смислу дрхтања гласа од треме, 
стварно делује поражавајуће, па 
није ни чудо због чега највећи број 
студената 4. године након испи-
та из интерне медицине I заврши 
на психијатрији. А на то исто 
питање сам на практичном до-
била 9. Престаните да кујете 
планове за групно обарање, и оце-
ните знање. 

С’ поштовањем
студент 4. Године

• • •

Професор Миленко Вучковић 
није коректан на испиту. Пита 
небулозе и студенти не могу да 
положе испит јер више не знају 
одакле да уче. Од интерне се пра-
ви чудо које нико не може да савла-
да ако се у комисији налази овај 
професор, а у 3 је комисије од 4!!
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те као врхунски лекари, профе-
сионалци, убрзо ће то нестати. 
Али да би били такви и успели у 
томе, учите као што то радим 
ЈА, а не купујте испите или шта 
већ радите па бољим и квали-
тетнијим од вас да приписујете 
ваше“прљаве“ радње. Ја нисам 
финансијски добро „поткована“ 
као већина вас, немам везе и вези-
це, родитељи су ми скромни људи 
без факултетског образовања и 
све своје жртвујући покушавају 
да ме изведу на прави пут и да 
постанем првенствено добар чо-
век. Враћам им марљивошћу, пос-
већеношћу на факултету, добрим 
оценама и знањем. Борим се и 
мучим додатно са здравственим 
проблемима које не желим ником 
од вас да доживи ни стотим де-
лом, а ви се томе подсмевате па 

се питам шта тражите у овој 
институцији?!! Ето толико о 
мом животу пошто види да вас 
изузетно интересује, па бар да 
имате о чему да причате али са-
ада истину! Никад никоме од вас 
нисам учинила ништа лоше, увек 
сам била фер и коректна, била ту 
да помогнем ако би неком затре-
бало, а ко је желео да ме упозна и 
то зна. Не бих желела да се икоме 
од вас догоди овако ружно, подло 
и непристојно опхођење ваших 
колега према вама, као што сте 
мени приредили ви сами. Знам 
врло конкретно ко ме је клевезао, 
те бих исте замолила да не чине 
то више! Сматрам да сте ме по-
грешно проценили. Ја вам нећу 
замерити, повређена јесам, али 
знајте добро се добрим враћа, а 
подлост и злоба најгорим. Свима 

вам желим, искрено и од срца, да 
успете у животу, да будете нај-
бољи у својој професији, али коле-
ге, запамтите-ДА БИСТЕ БИЛИ 
ДОБРИ ЛЕКАРИ, ПРВЕНСТВЕ-
НО МОРАТЕ ДА БУДЕТЕ ДОБРИ 
ЉУДИ!!!! 

П.С. Све најбоље и све похвале 
колегама који ће сами пронаћи 
да не припадају овој причи; њих 
је неколицина и бићу им вечити 
пријатељ! То су изузеци и они су 
предивни људи и биће најбољи 
доктори свих времена. Осталих 
се стидим што морам да их на-
зовем „колегама“, јер бламирају 
најлепшу и најхуманију профе-
сију и дефинитивно не заслужују 
да буду овде где су сада. 

Ваша колегиница Ј.

Припремио ПР тим Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу
Светозара Марковића 69, 34 000 Крагујевац

тел: +381(0)34 306 800
е-пошта: upis@medf.kg.ac.rs
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