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 15.7. 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 Злата Бркић, Одељење за пародонтологију, Клиника за стоматологију, Војномедицинска
академија
2. Проф. др Зоран Лазић, Одељење за имплантологију, Клиника за стоматологију, Војномедицинска
академија
3. Проф. др Мирјана Шашић, Клиника за ортопедију вилица, Стоматолошки факултет, Универзитет у
Београду (01. 09. 2002. изабрана у звање редовног професора)
5. Пријављени кандидати

Др сц. стом. др Марија Ристић

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

Марија (Мирко) Ристић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање

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

20. 12. 1975. Београд. Крунска 83, 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 1994/95. године уписала, а 2001. године дипломирала на Стоматолошком факултету
Универзитета у Београду, просечна оцена 9,03. Стекла стручни назив доктор стоматологије.
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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

2002. године уписала, а 2005. године завршила специјалистичке студије на Стоматолошком факултету
Универзитета у Београду, оцена са специјалистичког испита 5 (пет), научна област стоматологијаортопедија 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

2005. године одбранила магистарску тезу на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду, а 2013.
године одбранила докторску дисертацију на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду
8. Наслов магистарске тезе

„Клиничка и микробиолошка испитивања утицаја фиксних ортодонтских апарата на стање
пародонцијума“
9. Наслов докторске дисертације, година одбране, универзитет, факултет и стечено звање
"Радиографско испитивање обима ресорпције коренова зуба и алвеоларне кости по завршетку активне фазе
терапије малоклузија фиксним ортодонтским апаратима", 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 (одлично), немачки (добро), шпански (чита задовољавајуће)
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

Клиника Agostino Gemelli, Католички Универзитет, Рим, Италија, месец дана 2004. године
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)

1. Ristic M, Vlahovic Svabic M, Sasic M, Zelic O. Clinical and microbiological effects of fixed orthodontic
appliances on periodontal tissues in adolescents. Orthod Craniofac Res 2007;10(4):187-95.
2. Ristic M, Vlahovic Svabic M, Sasic M, Zelic O. Effects of fixed orthodontic appliances on subgingival
microflora. Int J Dent Hygiene 2008;6:129-36.
3. Bulajic M, Sasic M. Dental maturity in children with cleft lip and palate. 80th Congress of the European
Orthodontic Society, Aarhus, Denmark, 2004.
4. Bulajic M, Sasic M, Janosevic M. The radiographic position of impacted maxillary canines. 8th Congress of
the Balkan Stomatological society, Tirana, Albania, 2003;A83.
5. Bulajic M, Sasic M. The prevalence of congenital tooth number anomalies in a young population. 79th
Congress of the European Orthodontic Society, Prague, Czech Republic, 2003. Eur J Orthod 2003;25(5):506.
6. Vidovic Z, Sasic M, Bulajic M. Treatment of hypodontic permanent maxillary incisors. 79th Congress of the
European Orthodontic Society, Prague, Czech Republic, 2003;A532.
7. Bulajic M, Zelic O. The parodontal findings in patients treated with fixed orthodontic appliances. 4th
International Congress of Stomatology of Serbia and Montenegro, Igalo, Serbia and Montenegro, 2004;A126.
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III НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ДОПРИНОС
8. Bulajic M, Sasic M. Cephalometric analysis of growth type in class II division 1 malocclusion. 1st
International Orthodontic Congress of Serbia and Montenegro, 2003.

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

Практична настава студентима Стоматолошког факултета Универзитета у Београду на предмету
ортопедија вилица током постдипломских студија
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
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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
Кандидат учествује у настави из области ортопедије вилица у оквиру програма предавања за докторе
стоматологије на специјалистичким студијама и приправничком стажу, као и у практичној обуци
доктора стоматологије на специјалистичким студијама из области ортопедија вилица. Предавања излаже
на јасан и разумљив начин, а наставни програм области ортопедије вилица који предаје заснован је на
савременим научним сазнањима.

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Резултати научноистраживачког рада др Марије Ристић високо су оцењени на основу библиографије
кандидаткиње која је први аутор радова објављених у водећим стручним часописима из области
ортопедије вилица и аутор радова приказаних на међународним конгресима.

5

VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Кандидат асистент др сц. стом. др Марија Ристић испуњава услове за реизбор у звање асистента
прописане Законом о виском образовању и Правилником о избору у звање сарадника, наставника
страних језика и наставника вештина.
Др сц. стом. др Марија Ристић је основне студије стоматологије завршила у предвиђеном року са
просечном оценом 9.03 на Стоматолошком факултету Универзитета у Београду. Магистарску тезу
одбранила је 2005. године на Стоматолошком факултету у Београду. Научно звање доктора
стоматолошких наука стекла је 11. 06. 2013. године на Стоматолошком факултету Универзитета у
Београду. До сада је објавила 2 рада in extenso у часописима са СЦИ листе.

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

Комисија позитивно оцењује научноистраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке
способности и допринос у настави пријављеног кандидата асистента др сц. стом. др Марије Ристић и
предлаже Наставно-научном већу да реизабере имановану у звање асистента.

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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