Универзитет одбране у Београду
Војномедицинскa академијa
Медицински факултет

ИЗВЕШТАЈ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: Одлука НН већа бр. 1/11

27.06.2013.год.
2. Датум и место објављеног конкурса: Магазин „Одбрана“ од 15.07.2013.год.
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан:

Један асистент за ужу научну област Хистологија и ембриологија
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен):
1. проф др сц мед Жељка Татомировић, ванредни професор за ужу научну област хистологија и
ембриологија, Медицински факултет ВМА, Универзитет одбране, Београд, изабрана 1.12.2011 г.
2. проф др сц мед Иван Николић, редовни професор за ужу научну област хистологија и ембриологија
Медицински факлутет, Универзитет у Нишу, изабран 1.2.2011 г.
3. проф др сц мед Вера Тодоровић, редовни професор за ужу научну област хистологија и ембриологија,
Стоматолошки факултет Панчево, Унвирзитет „Привредна академија“Нови Сад, изабрана 23.9.2009 г.
5. Пријављени кандидати

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме: Ивана (Живорад) Туфегџић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање: сарадник за ужу научну област Хистологија и ембриологија
3. Датум и место рођења, адреса: 4.9.1972 у Београду, Љермонтова 7, 11000 Београд
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус: Инстиут за
патологију и судску медицину, ВМА, лекар специјалиста-патолог
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив: 1992-1999г. Медицински
факултет Београд, лекар, просечна оцена 8,88
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив: 20002004г. Институт за патологију и судску медицину, ВМА, специјалиста патолог, оцена 5.
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив: од 2008 године сам
студент Докторских академских студија на Медицинском факултету у Крагујевцу, смер

Онкологија, где сам 2009 године положила усмени докторски испит.
8. Наслов магистарске тезе
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће): енглески језик, читам и пишем
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству : године 2008 сам била на

едукацији из области патологије јетре и трансплантације јетре у Institute of Liver Studies, Кing's
College Hospital у Лондону, Велика Британија.
12. Кретање у служби: од 2005г. радим као лекар специјалиста патолог у Институту за патологију и судску
медицину, са ужим интересовањем за области патологије дигестивног система и патологије јетре. Члан сам
тима за трансплатацију јетре ВМА.
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама: члан сам СЛД-а.

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова:

1.Tufegdžić I, Radovanović Z, Jović J, Jančić S. Quantitative evaluation of stromal myofibroblasts and their
significance for metastatic capacity of colorectal carcinoma, Journal of BUON. 2012; 17: 85-91
2.Micković S, Mitrović M, Stanković N, Bezmarević M, Jovanović M, Mirković D, Tufegdzić I, Micković IN.
Splenic artery pseudoaneurysm as a complication of pancreatic pseudocyst Vojnosanitetski Pregled. 2011;
68(7):602-6.
3. Stošić B, Tufegdžić I, Hipertenzija uzrokovana hiperurikemijom – modaliteti lečenja Acta Medica Medianae
2011; Vol.50 (3): 49-52
4.Milić R., Plavec G., Tufegdžić I., Tomić I., Šarac S., Lončarević O. Nitrofurantion induced immune-mediated
lung and liver disease. Vojnosanitetski pregled, 2012; 69(6): 517–521.
5.BezmarevićM.,MirkovićD.,PerišićN.,CerovićS.,PanišićM.,MickovićS.,TufegdžićI.,Mitrović
J., Đorđević . Sclerosing mesenteritis as a rare casue of upprer ileus. Vojnosanitetski pregled, 2012 Epub ahead
of print.
6..Škaro-Milić A., Dimitrijević J., Tufegdžić I., Nožić D. Virusi hepatitisa B i hepatitisa C i ultrastrukturne
izmene koje oni indukuju u inficiranim hepatocitima. Vojnosanitetski Pregled. 2002; 59(6): 39-45.

2. Учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени) назив НИ пројекта са ознаком, период реализације и
име руководиоца НИ пројекта
3. Признања, награде и одликовања за професионални рад:
4. Остало:
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IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад предмет Хистологија и ембриологија
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова
б) Педагошко искуство: Медицински факултет ВМА 2012/2013 г. сарадник у настави предмета Хистологија и
ембриологија

2. Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација

3. Извођење наставе на високошколским установама које нису у саставу Универзитета одбране

4. Мишљење кадета - студената о педагошком раду сарадника

5. Остало

V ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1. Учешће у раду органа и тела Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

2. Допринос активностима на афирмацији Медицинског факултета ВМА и Универзитета одбране

3. Учешће у раду професионалних организација

4. Остало
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VI АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА
У току своје досадашње педагошке активности кандидаткиња се истицала веома добро конципираном
наставом, прилагођеној студентима. Предавања и материју излаже јасно и разумљиво. Наставни програм
области које предаје је заснован на најновијим научним ставовима и сазнањима. У раду на студентским
вежбама је показала креативност и мотивисаност за интерактивни рад са студетима.
У склопу своје наставне активности свакодневно је доступна студентима за стручна објашњења, савете и
помоћ у учењу.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат др Ивана Туфегџић, лекар специјалиста патолог, испуњава све услове за ибор у звање
асистента за ужу научну област Хистологија и ембриологија Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета одбране и Правилником о избору у звање сарадника, наставника страних језика и
наставника вештина. Кандидат је завршила је Медицински факултет са просечном оценом 8, 88 и има 1
рад in extenso као први аутор и позитивну оцену способности за наставни рад матичне катедре.

На укупно 1/2 странице куцаног текста написати мишљење за сваког пријављеног кандидата посебно, уз експлицитно
навођење да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у звање или их не испуњава.
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VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Уколико се на конкурс јавило више кандидата, комисија образлаже разлоге због којих даје предност предложеном
кандидату.
Члан комисије који се не слаже са мишљењем већине чланова комисије и не жели да потпише извешатј, дужан је да у
образац извештаја унесе образложење.
НАПОМЕНА: Образац се попуњава навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
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