Универзитет одбране у Београду
Медицински факултет
Војномедицинске академије

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 Наставно-научног већа број 15/17 од 27.02.2014.г.
2. Датум и место објављеног конкурса

15.03.2014.г.магазин „Одбрана“
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је конкурс расписан

два сарадника у настави за ужу научну област инфективне и тропске болести
4. Чланови Комисије (име и презиме, звање, ужа научна област за коју је изабран, датум избора у звање,
институција у којој је запослен)

пк проф. др Дарко Ножић, редовни професор за ужу научну област инфективне и тропске болести
Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду (изабран
04.12.2008.г.)-председник комисије;
2. пк проф. др Драган Микић, ванредни професор за ужу научну област инфективне и тропске
болести Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабран 03.12.2009.г.)-члан комисије;
3. ВС доц. др Весна Беговић-Kупрешанин, доцент за ужу научну област инфективне и тропске
болести Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
(изабран 28.02.2013.г.)-члан комисије.
1.

5. Пријављени кандидати

мј др мед Дејан Христовић

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

Дејан ( Владимир) Христовић
2. Звање, датум донете одлуке о избору у звање
3. Датум и место рођења, адреса

18.08.1970.г. Пожаревац, Војводе степе 403 Б, Београд
4. Организациона јединица где је кандидат тренутно запослен и професионални статус

Начелник Кабинета за инфективне и тропске болести, Дијагностичко поликлинички центар, ВМА
5. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма,
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив

1989-1996.г. Медицински факултет Универзитета у Београду, 8,80, доктро медицине
6. Година уписа и завршетка специјалистичких студија, универзитет, факултет, просечна оцена (за
здравствене специјализације оцена са завршног испита), научна област, стечени академски назив

1998-2000.г Медицински факултет Универзитет у Београду, спезијализација из инфективних болести;
2000-2003.г. Војномедицинска академија, специјализација из инфективних болести, специјалиста
инфектолог, оцена на завршном испиту- одличан 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

0д 2013.г.II година Докторских академских студија, смер Имунологија, инфекција и инфламација,
Факултет медицинских наука , Универзитет у Крагујевац
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)

чита- одлично, пише- врло добро, говори- врло добро.
11. Место и трајање студијских боравака (усавршавања) у иностранству

1. 2013.г. „Course on Infectious Disease and Tropical Pathology for the Military medical Officer, Tropical
and travel Medicine, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Holland“ (15 дана);
2. 2013.г. „Clinical Observation Program , Department of Gastroenterology and Hepatology, Hannover
Medical School, Hannover, Germany“ (3 дана);
3. 2012.г. “Preceptorship in viral hepatitis C, Liver Unit at Hospital Universitario Valla d’Hebron
,Barcelona, Spain“ (3 дана).
12. Кретање у служби

од 2012.г. Начелник кабинета за инфективне и тропске болести ВМА;
од 2003.г.Клиника за инфективне и топске болести, ВМА – Инфектолог;
2003.г. Министарство здравља Републике Србије, сектор за међународну сарадњу – сарадник;
2000-2002.г.Клиника за инфективне и тропске болести ВМА лекар на специјализацији;
1998-2000.г. Институт за инективне и тропске болести КЦС, Медицински факултет Београд, лекар на
специјализацији;
1997.г. Дом здравља “Стари Град” Београд- лекар на обавезном лекарском стажу.
13. Чланство у стручним и научним асоцијацијама

Члан Инфектолошке и хепатолошке секције СЛД
2002-2006.г. секретар Хепатолошке секције СЛД

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

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
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IV ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ

б) Педагошко искуство

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

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
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VII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Кандидат мј др мед. Дејан Христовић, лекар специјалиста инфектолог, испуњава све услове за избор у
звање сарадника у настави за ужу научну област инфективне и тропске болести, пописане Законом о
високом образовању, Статутом Медицинског факултета ВМА и Правилником о избору у звање
сарадника, наставника страних језика и наставника вештина. Кандидат је студије медицине завршио са
просеком 8,80, а докторске студије уписао је на Факултету медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу.

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
На основу прегледане приложене документације, као и досадашњег рада, комисија је једногласна да
кандидат, мј др мед. Дејан Христовић испуњава све услове за избор у звање сарадник у настави за ужу
научну област инфективне и тропске болести. Због тога предлажемо Научно-наставном већу да усвоји
овај извештај и изабере кандидата у звање сарадник у настави.

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.

6

