Kомисија у саставу:
1. Проф. др сц. мед. Драган Тавчиовски, Војномедицинска академија
2. Проф. др сц. мед. Радомир Матуновић, Војномедицинска академија
3. Проф. др.сц. мед. Михаило Матић, Ургентни Центар, Клинички Центар Србије
Одлуком Наставно-научног већа број 11-784 од 25.10.2012. год. одређени смо у Комисију за
оцену радова и кандидата који су поденли пријаву на Конкурс објављен у листу «Одбрана» 15.
новембра 2012.године, за избор у звање АСИСТЕНТА за ужу научну област - ИНТЕРНА
МЕДИЦИНА.
На Конкурс се јавио мр др сц. мед. Зоран Јовић
Након што смо проучили достављени материјал, Наставно-научном већу Војномедицинске
академије подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ
I. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

година рођења: 1970. год.
школовање: 1995. год., Медицински факултет, Универзитет Крагујевац, 8,27
специјализација: интерна медицина, 2006, одличан; субспецијализација: кардиологија,
2012, одличан
магистарска теза: докторска дисертација: стручно усавршавање:
- у земљи: интервентна кардиологија, 6 месеци, Клинички Центар Србије,
- иностранству: интервентна кардиологија, 2 месеца, St. Luke's episcopal Hospital,
Хјустон, САД; интервентна кардиологија, 2 дана, Толошена, Швајцарска;
интервентна кардиологија, 2 дана, Брно, Чешка; интервентна кардиологија, 2 дана,
Љубљана, Словенија; интервентна кардиологија, 5 дана, Будимпешта, Мађарска.
напредовање у звањима:
- кандидат се први пут бира у звање асистента
познавање страних језика: енглески, француски
ECDL сертификат: поседује, 2008. год.

II. СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ
Допринос здравственој делатности: Бави се инвазивном кардиолошком дијагностиком и
терапијом
III. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ
Број публикованих радова по категоријама научне компетентности (M
коефицијентима):
- M21 број радова 2
број бодова 16,0
број бодова 6,0
први аутор 1
- М23 број радова 2
први аутор 2
- М34 број радова 11 број бодова 5,5
- М45 број радова 3
број бодова 4,5
први аутор 1
први аутор 2
- М64 број радова 13 број бодова 2,6
Укупно 31 рад, укупан број бодова 34,6, први аутор у 6 радова
Списак публикованих радова у Прилогу 1.
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: Кандидат се у својим радовима највише бави терапијом
код пацијената са коронарном болешћу. До сада је објавио укупно 31 рад, од тога 2 у
врхунском међунарном часопису, два у међународном часопипсу, 11 на међународном скупу,
три у монографији националног значаја и 13 на националном скупу. 3 рада су у целини у
часопису са SCI Expanded листе од којих је у једном први аутор.
Вредност коефицијента научне компетентности за др Зорана Јовића износи 34,6 бодова.
IV. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ
Учешће у настави
- учествовао у настави ШРО и практичној настави за специјализанте интерне
медицине
Одлуке Наставно-научног већа ВМА о менторствима и учешћима у комисијама за полагње
испита о одбране теза у Прилогу 3.
Анализа наставне делатности: Учествовао у контроли испита студената на колоквијуму из
кардиологије
1.

V. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
1. Руковођење и учешће у НИ пројектима
Докази о руковођењу НИ пројектима и учешћу у НИ пројектима у Прилогу 4.
2. Сарадња са другим научним институцијама у земљи
Институт за рехабилитацију, Сокобањска, Србија
3. Међународна сарадња са научним институцијама
1, Центар за срчану слабост, Кардиолошки Институт Тексас, Хјустон
4. Награде за научни рад

Анализа научноистраживачког рада: Држао је предавања на кардиолошкој секцији као и на
конгресима кардиологије у земљи

VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рецензент у часописима: Вођење струковних (професионалних) националних и
међународних организација:
Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалним организацијама:
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:.
Извршавање посебних задатака везаних за наставу, менторство, професионалне
активности намењене као допринос локалној или широј заједници:
Ангажованост кандидата у раду матичне катедре:
Учешће у раду појединих стручних органа ВМА:
Ангажованост кандидата у раду комисија и радних тимова именованих од стране
Наставно-научног већа и Управе ВМА:.
Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и
доприносе унапређењу система образовања у систему одбране и цивилних
универзитета:
2

