Kомисија у саставу:
1.Пук. проф.др Војкан Станић,Медицински факултет Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду (звање, име и презиме, институција)
2. Пук. проф.др.Радоје Илић,Медицински факултет Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду
3. Проф.др Драган Суботић, Медицински факултет Универзитета у Београду
4.
5.
Одлуком Наставно-научног већа број 9/3 (број одлуке) од 25.10.2012. (датум) одређени смо у Комисију
за оцену радова и кандидата који су поденли пријаву на Конкурс објављен у листу «Одбрана»
15.11.2012. (датум), за избор (избор или реизбор) у звање асистента (наставно звање) за
Хирургија (предмет).
На Конкурс се јавио/ла Пук.мр сц. мед.др Владо Цвијановић (звање, име и презиме).
Након што смо проучили достављени материјал, Наставно-научном већу Војномедицинске
академије подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ
I. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

година рођења: 1959.
школовање: 1983. (година завршетка основних студија), Медицински факултет у Београду (назив и место
факултета), 9,32 (просечна оцена са студија)
специјализација: Грудна и кардиоваскуларна хирургија (врста специјализације), 4.4.1994. (датум
полложеног спец. испита), одличан (оцена)
магистарска теза: Ефикасност ране и касне декортикације у леченју посттрауматских емпијема
плеуре (наслов), 30.05.2001.ВМА (датум и место одбране), Пук.проф.др Војкан Станић, Пук.проф.др
Владимир Мрђа, Пук.проф.др Радоје Илић(чланови комисије за одбрану)
докторска дисертација:
(наслов),
(датум и место одбране),
(чланови комисије за одбрану)
стручно усавршавање (област, дужина трајања, институција):
- у земљи:
,
,
,
- у иностранству: Муттуа Хоспитал Терасса Барцелона,септембар-децембар 2009.,
,
,
напредовање у звањима:
- мај 2008. (датум избора у звање асистента)
-

(датум избора у звање доцента)

-

(датум избора у звање ванр.професора)

-

(датум последњег избора/реизбора)

познавање страних језика: енглески, немачки,
9. ECDL сертификат: не поседујем (не поседује,поседује и година полагања)
8.

II. СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ
Допринос здравственој делатности: На основу дугогодишњег познавања и увида у стручност,
хируршко знање и вештине можемо закључити да је пук.мр сц.мед др Владо Цвијановић широко
медицински образован,поуздан,искусан и успешан хирург.Он је оспособљен за најсложеније
торакохируршке операције укључујући и хирургију великих дисајних путева и реконструкцију
великих дефеката зида грудног коша и дијафрагме.Усавршава се и у овладавању техника ВАТС
хирургије.Одличан је клиничар а своје искуство свакодневно применјује у
дијагностиковању,процени и доношенју индикација за хируршко лечење.Нарочито велико искуство
има у хируршком лечењу ратне повреде грудног коша и збрињавању посттрауматских и

парапнеумоничних емпијема плеуре. зб(услободној форми дати опис броја и врста дијагностичких и терапијских
поступака, терапијских иновација, уведених протокола, стандарда, патената, техничких решења и слично).

III. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
1.

Број публикованих радова по категоријама научне компетентности (M коефицијентима):
- М45 1
- М21 1
- М23 1
- М33 1
- М51 4

Списак публикованих радова у Прилогу 1.
Вредност коефицијената научне компетентности и испуњеност критеријума за избор у звање, издат
од Института за научне информације у Прилогу 2.
Анализа и оцена приложених радова: Објавио је укупно 17 радова и једно поглавље у званичном
уџбенику за постдипломско усавршаванје студената на Медицинском факултету у Београду.
Написао је 109.поглавље у књизи ЕСТС које обрађује ратне повреде грудног коша и која је
предвиђена као базични уџбеник за студенте и приручник за специјаслисте грудне хирургије.Књига
ће имати штампану и интернет верзију.На основу изнетог закључујемо да је кандидат веома
ангажован у праћењу савремене литературе те да је узео учешће у изради неколико веома важних и
престижних пројеката.у слободној фрми написати анализу публицистичке делатности кандидата).
IV. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
1.

Учешће у настави
- Сви часови по програму наставе за грудну хирургију (годишњи број часова

наставе у ШРО

СнСл)

-

Сви часови по програму за грудну хирургију (годишњи фонд часова наставе Зједничких предмета
за специјализанте)

-

-

Сви часови по програму (годишњи фонд часова Двосеместралне наставе за специјализанте)
Предавање из ратне хирузргије на Конгресу у Марсеју 2011,предављње на Другом
светском конгресу у Барселони 2012. и 17.балканском конгресу ратне медицине у
Београду.(број одржаних часова изван ВМА и наѕив обраѕовних иснтитуција у којима су одржани)
2 (број менторства специјализантима) и
(број менторства субспецијализантима)
(број менторства магистрантима) и
(број менторства докторантима)
(број учешћа у комисијама за полагање специјалистичких,)
(субспецијалистичких испита) ( после
избора у претходно завње)

-

(број учешћа у комисијама за одбрану магистарских теза),
докторских теза),

(број учешћа у комисијама за одбрану

(предавач на курсевима/усавршавањима)

Два предаванја

(број предавња по позиву на међународним скуповима) и
нанационалним скуповима)

(број предавања позиву

Одлуке Наставно-научног већа ВМА о менторствима и учешћима у комисијама за полагње испита о
одбране теза у Прилогу 3.
Анализа наставне делатности Кандидат је у 2010-2012. Имао неколико веома запажених предавања
у склопу међународних симпозијума у организацији Клинике за грудну хирургију ВМА,са темама
које се тичу видео метода у грудној хирургији и хируршком леченју емпијема и ратних повреда
грудног коша. Успешно предавање одржао је на 19.конференцији европских грудних хирурга у
јуну 2011. У Марсеју .Одржао је успешну презенацију наших ратних искустава на 17.балканском
конгресу војне медицине у мају 2012.Оралну презентацију о спорним и нерешеним питањима у
ратним повредама грудног коша имао је у Барселони новембра 2012.Одржао је сва предаванја по
програму полазницима СОШ-а и специјализантима на двосеместралној настави. Водио је и два
курса у склопу КМЕ са темом Прва помоћ у грудној хирургији. (у слободној фроми написти анализу у односу на
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облсти које кандидат предаје, да ли материју излаже на јасан и разумљив начин – ако постоје оцене студената навести их, да ли је
доступан студнетима за објашњења и савете, у којој мери учествује у обнављању наставног садржаја и наставног материјала,
користи ли у настави савремене технологије, прихвата ли нове наставне обавезе у интересу ВМА, стара ли се о раду асистената и
друго)

V. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Руковођење и учешће у НИ пројектима
ВМА/06-10/б.7 (број пројеката, и навести два најважнија)
Докази о руковођењу НИ пројектима и учешћу у НИ пројектима у Прилогу 4.
2. Сарадња са другим научним институцијама у земљи
Клиника за грудну хирургију Клиничког центра Србије,
,
1.

3.

,

,

Међународна сарадња са научним институцијама
Носилац је испред ВМА и Клинике за грудну хирургију проспективне међународне
студије у изради осме ТНМ класификације карцинома плућа и плеуре (ИАСЛЦ)
(број институција, и навести две најважније)

4.

Награде за научни рад
(број награда, и навести две најважније)

Анализа научноистраживачког рада Кандидат је тренутно ангажован на завршетку своје докторске
тезе у склопу које учествује и у НИ задатку који је наведен. Као носилац међународног
проспективног пројекта представлја матичну клинику и ВМА у пројекту у коме учествује више од
120 болница из свих земаља света, (у слободној форми дати анализу руковођења НИ пројектима у смислу припреме и
начина вођења пројеката, ангажовања сарадника, организације и контроле квалитета рада, односно анализи рада као сарадника у НИ
пројектима у смислу степена и начина ангажовања,ефикасности, сарадње са осталим учесницима у пројекту, учешће у изради
публикација из пројеката, иницијативности и креативности, поштовања рокова и слично.

VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Рецензент у часописима:
(број рецензија, и навести два најважнија часописа)
Вођење струковних (професионалних) националних и међународних организација:
Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалним организацијама: Европска
асоцијација грудних хирурга(ЕСТС).
Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и
научних конференција и скупова:
Повезивање стручњака истих интересовања из различитих институција у нашој земљи и
иностранству: На позив кандидата у октобру 2010 год. ВМА и Клинику за грудну хирургију
посетили су светски позната имена грудне хирургије, који су том приликом одржали своја
предавања.На тај начин учвршћена је сараднја измеђи наших болница која јекао резултат
имала учешће кандидата на међународним скуповима као предавача..
Извршавање посебних задатака везаних за наставу, менторство, професионалне активности
намењене као допринос локалној или широј заједници: Држање семинара у склопу
КМЕ,предстојеће менторство двојици специјализаната у клиници за грудну хирургију
Ангажованост кандидата у раду матичне катедре:
Учешће у раду појединих стручних органа ВМА:
Ангажованост кандидата у раду комисија и радних тимова именованих од стране Наставнонаучног већа и Управе ВМА: Кадровско веће.
Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе
унапређењу система образовања у систему одбране и цивилних универзитета: Запажена
предавања полазницима СОШ-а и специјализантима.Променио садржину и концепт
предавања са намером да их осавремени и учини илустративнијим у погледу метода
лечења(видео снимци хитне и стандардне торакотомије и дренажае плеуре).
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11. Променио и концеп предавања из теме Прва помоћ у грудној хириргији у склопу тродневне

КМЕ коју организује ВМА

VII. ЗАКЉУЧАК
Имајући у виду огромну стручност и хируршко искуство,људске, организационе,научне и наставне
квалитете, те ауторитет и поштовање у свом колективу и ВМА, које је кандидат стекао
дугогодишњим одговорним радом, са задоволљством предлажемо Наставно-научном већу ВМА да
пук.мр сц.мед.др Владу Цвијановића изабере у звање асистента из предмета Хирургија.

Прилози:

-

Прилог 1. Списак публикованих радова
Прилог 2. Испуњеност критеријума
Прилог 3. Одлуке НН већа о менторствима и учешћу у раду комисија
Прилог 4. Руковођење НИ пројектима и учешће у НИ пројектима

КОМИСИЈА
1. Пук.проф.др Војкан Станић председник
2. Пук.проф.др Радоје Или, члан
3. Проф.др Драган Суботић, члан
4.

, члан

5.

, члан
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