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 ННВ Факултета Одбране у Беораду 1/11 од 27.6.2013. године
2. Датум и место објављеног конкурса

Журнал „Одбрана“ бр 188 од 15.8.2013.год
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

Три сарадника за реизбор у звање асистента, ужа научна област Орална медицина
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 Зоран Лазић, Одељење за имплантологију, Клиника за стоматологију, Војномедицинска
академија
2. Проф. др Смиљана Матић,
Војномедицинска академија

Одељење

за

имплантологију,

Клиника

за

стоматологију,

3. Проф. др Предраг Николић, Клиника за ортопедију вилица, Стоматолошки факултет, Универзитет
у Београду
5. Пријављени кандидати

Асс др сц стом Стојановић Зденка

II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1. Име (име једног родитеља) и презиме

Зденка (Миломир) Стојановић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

Избор у звање асистента 03. 12. 2009. године
3. Датум и место рођења, адреса

11.01.1967. године, Краљево, ул Црнотравска 13б Београд
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

ВМА Клиника за Стоматологију, Одељење за ортопедију вилица, доктор стоматологије специјалиста
ортопедије вилица
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

Школске 1985/86. године уписала, а 1992. године дипломирала на Стоматолошком факултету
Универзитета у Београду, просечна оцена 8,91.
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II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив

1994. године уписала, а 1997. године завршила специјалистичке студије, ВМА, оцена са специјалистичког
испита 5 (пет), научна област стоматологија-ортопедија вилица, звање специјалиста ортопедије вилица
7. Година уписа и завршетка (ако су завршене) докторских или магистарских или специјалистичких
академских студија, универзитет, факултет, научна област, стечени академски назив

2008. године одбранила магистарску тезу на ВМА, а 2013. године одбранила докторску дисертацију на
Стоматолошком факултету Универзитета у Београду
8. Наслов магистарске тезе

„Рани показатељи развоја III скелетне класе“
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
"Kефалометријска процена кранио-фацијалног модела III скелетне класе у доба мешовите дентиције", дисертација
одбрањена 2013. године, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, звање доктор стоматолошких наука
10. Знање светских језика (за сваки језик посебно) – STANAG, или наводи кандидата (чита, пише, говори, са
оценом одлично, врло добро, добро задовољавајуће)

Енглески, задовољавајуће
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству
12. Кретање у служби
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

СЛД, УОС

III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
1. Списак публикованих радова
(за сваку библиографску једицину унети све податке и ознаку коефицијента научне компетентности)

-

Z. Stojanović, T. Čutović-Petrović, J. Milić. Rana terapija degbisa. Zbornik radova, X Balkanski kongres
stomatologa Beograd, 2005.

-

T. Čutović-Petrović, Z. Stojanović, J. Milić. Ortodontsko-hirurški tretman hipoplazije maksile. Zbornik
radova, X Balkanski kongres stomatologa Beograd, 2005.

-

J. Milić, T. Čutović-Petrović, Z. Stojanović. Efekti adenoidektomije na kranio-facijalni rast. Zbornik radova,
X Balkanski kongres stomatologa Beograd, 2005.

-

Z. Stojanović, T. Čutović-Petrović, N. Jović. Rekonstrukcija skeletnih i dentalnih međuviličnih odnosa kod
pacijenta sa hipoplazijom maksile. Zbornik radova, II Međunarodni kongres ortodonata SCG Beograd, 2005.

-

T. Čutović-Petrović, J. Milić, Z. Stojanović. Timskim radom do uspešnih rezultata kod pravog
mandibularnog prognatizma. Zbornik radova, II Međunarodni kongres ortodonata SCG Beograd, 2005.

-

J. Milić, Z. Stojanović, T. Čutović-Petrović. Efekti ortodontskog lečenja adenoidektomiranih pacijenata na
odnos usana i zagrižaja u sagitalnoj ravni. Zbornik radova, II Međunarodni kongres ortodonata SCG
Beograd, 2005.
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
-

T. Čutović, Z. Stojanović, J. Milić. Ortodontska preprotetska priprema pacijenta sa bilateralnim rascepom
primarnog i sekundarnog palatuma. Zbornik radova, XI Balkanski kongres stomatologa Sarajevo, 2006.

-

Z. Stojanović, T. Čutović, J. Milić. Kranijalni model III skeletne klase u doba mešovite denticije. Zbornik
radova, XI Balkanski kongres stomatologa Sarajevo, 2006.

-

J. Milić, Z. Stojanović, M. Marjanović. Orthodontic aspect of the adenoid problem. Abstract book, 12th
Congress of the BaSS Turkey, May 2007.

-

Z. Stojanović, J. Milić, P. Nikolić. Rendgen-kefalometrijska procena linearnih i angularnih parametara na
bazi lobanje kod dece sa III skeletnom klasom. Vojnosanit Pregl 2007, 64 (9): 604-610.

-

Z. Stojanović, A. Nikodijević, B. Udovičić, J. Milić, P. Nikolić. Veličina donje vilice kao
rani pokazatelj razvoja III skeletne klase. Vojnosanit Pregl 2008, 65 (8): 589-595.

-

J. Milić, Z. Stojanović. The total length of the mandible and proportion to the total length of the cranial base
in children with skeletal class III. Abstract book, 14th Congress of the BaSS Bulgaria, May 2009.

-

Z. Stojanović, J. Milić. The length of the mandibles corpus and proportion to the length of the front cranial
base in children with skeletal class III. Abstract book, 14th Congress of the BaSS Bulgaria, May 2009.

-

Z. Stojanović, J. Milić, P. Nikolić, A. Nikodijević, Z. Smiljkić. Treatment of class III in the period of mixed
dentition. Abstract book, 1th Intercontinental Symposium on Contemporary Dentistry, Niš, June 2010.

-

Z. Stojanović, J. Milić, P. Nikolić, A. Nikodijević. Kefalometrijska procena sagitalnih međuviličnih odnosa
kod različitih tipova III skeletne klase. Zbornik radova, Kongres stomatologa , Beograd, oktobar 2010.

-

J. Milić, Z. Stojanović, E. Aleksić. Uloga ortodonta u rešavanju adenoidnog problema. Srp Arh Celok Lek,
in pres br. 182/10.

-

Z. Stojanović, P. Nikolić, A. Nikodijević, J. Milić, M Duka. Analiza varijacija sagitalnog položaja viličnih
kostiju u malokluziji III skeletne klase. Vojnosanit Pregl 2012, 69 (12): 1039-1045.

-

Z. Stojanović, P. Nikolić, A. Nikodijević, J. Milić, B. Stojanović. Cephalometric assessment of maxillary
length in Serbian children with skeletal class III. Vojnosanit Pregl, 2013 70 (7): 645 - 652

-

Z. Brkić, N. Pijevčević, Z. Stojanović, Ž. Popović, M. Popović. Influence of nifedipine on gingiva. Health
Med Journal 2012, 7(5)

-

Z. Stojanović, J. Milić, P. Nikolić, A. Nikodijević Latinović, P. Vučinić. Korelacije overjeta i skeletnih
sagitalnih parametara u malokluziji III klase. Zbornik radova, I Kongres ortodonata Srbije , Beograd, mart
2013.
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
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

IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ
1. Наставни рад
а) Назив студијског програма, наставног предмета (модула, курса), година студијског програма и фонд
часова

1. Учествује у припреми програма специјалистичких академских студија из области оралне
медицине и имплантологије.
2. Учествује у настави из области ортопедије вилица у оквиру програма предавања за докторе
стоматологије на специјалистичким студијама.
3. Активно учествује у практичној обуци доктора стоматологије на специјалистичким
студијама из области ортопедија вилица.

б) Педагошко искуство

Теоретска и практична настава студентима Више медицинске школе, смерова Стоматолошки асистент и
Зубни техничар
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

4

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
Од школске 2001/02. године активно је ангажована у настави студентима Више медицинске школе,
смерови Стоматолошки асистент и Зубни техничар, за предмете Ортопедија вилица и Ортодонција.
Ментор је и члан комисије за израду дипломских радова студентима поменутих смерова Више
медицинске школе.
Износи своја клиничка искуства предавањима на скуповима Континуиране медицинске едукације
Клинике за стоматлогију Војномедицинеке академије. Задате теме износи јасно, користи савремена
средства за презентацију и израду предавања, а у томе прати и користи савремену литературу.
Учествује у припреми програма специјалистичких академских студија из области оралне медицине и
имплантологије.
Учествује у настави из области ортопедије вилица у оквиру програма предавања за докторе
стоматологије на специјалистичким студијама.
Активно учествује у практичној обуци доктора стоматологије на специјалистичким студијама из области
ортопедија вилица.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Богата публицистичка делатност и сарадња са другим истраживачима и институцијама, показатељ су
високе оцене резултата научноистраживачког рада.
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидаткиња др сц. стом. др Зденка Стојановић, лекар специјалиста ортопедије вилица, испуњава све
услове за реизбор у звање асистента за ужу научну област ортопедије вилица, прописане Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета одбране и Правилником о избору у звање сарадника,
наставника страних језика и наставника вештина.
Кандидаткиња је основне студије завршила са просечном оценом 8,91 на Стоматолошком факултету,
Универзитета у Београду. Магистарску тезу је одбранила 2007. године на ВМА. Докторирала је 2013.
године на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду.

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.

7

VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
На основу прегледане приложене документације као и процене целокупног научно-истраживачког рада
и учешћа у наставном процесу, комисија је једногласна да кандидат, ВС др сц. стом. др Зденка
Стојановић испуњава све услове за реизбор у звање асистент за предмет Ортопедија вилица. Због тога
предлажемо Научно-наставном већу ВМА да усвоји овај извештај и реизабере је у ово звање.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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VIII ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
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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