
Kомисија у саставу: 

1. Проф. др сц. мед. Горан Плавец, Војномедицинска академија 

2. Проф. др сц. мед. Драган Тавчиовски, Војномедицинска академија 

3. Проф. др сц. мед. Драгана Јовановић, Клиника за пулмологију, Клинички центар Србијe.  

Одлуком Наставно-научног већа број 16/3  од 25.10.2012. одређени смо у Комисију за оцену 

радова и кандидата који су поднeли 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 јавила  др мед Сања Шарац  

Након што смо проучили достављени материјал, Наставно-научном већу Војномедицинске 

академије подносимо следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

1. година рођења: 1974. 

2. школовање: 2002.  године Медицински Факултет Универзитета у Београду, 9.14 

3. специјализација: пнеумофтизиологија 2008.  године, одличан. 

4. магистарска теза:  

5. докторска дисертација:  

6. стручно усавршавање (област, дужина трајања, институција):  

- у земљи:      ,      ,      ,        

- у иностранству:      ,      ,      ,        

7. напредовање у звањима: 

- кандидат се први пут бира у звање асистента. 

8. познавање страних језика: енглески. 

9. ECDL сертификат: не поседује. 

 

II. СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ 

Допринос здравственој делатности: бави се неинвазивном и инвазивном пулмолошком 

дијагностиком, учествује у раду конзилијума за малигне туморе плућа и плућне марамице. 

 

III. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Број публикованих радова по категоријама научне компетентности (М коефицијентима): 

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: кандидаткиња се у својим радовима највише бавила 

плућном патологијом. 

 

IV. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ 

1. Учешће у настави  

Учествовала у практичној настави за специјализанте интерне медицине и пнеумофтизиологије. 

 

Анализа наставне делатности: материју излаже на јасан и разумљив начин, користи савремене 

технологије, прихвата нове наставне обавезе у интересу ВМА. 
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V. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

1. Руковођење и учешће у НИ пројектима 

      (број пројеката, и навести два најважнија) 

2. Сарадња са другим научним институцијама у земљи 

     ,       ,       ,       ,        

3. Међународна сарадња са научним институцијама 

      (број институција, и навести две најважније) 

4. Награде за научни рад 

      (број награда, и навести две најважније) 

Анализа научноистраживачког рада: Предавач на интеринститутском семинару из пулмологије 

(2007) и интерклиничким семинарима у ВМА 

 

VI. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Рецензент у часописима: - (број рецензија, и навести два  најважнија часописа) 

2. Вођење струковних (професионалних) националних и међународних организација: - 

3. Учешће у раду значајних тела заједнице и професионалним организацијама: члан 

српског лекарског друштва- пнеумофтизиолошке секције 

4. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних 

и научних конференција и скупова: - 

5. Повезивање стручњака истих интересовања из различитих институција у нашој земљи 

и иностранству: -. 

6. Извршавање посебних задатака везаних за наставу, менторство, професионалне 

активности намењене као допринос локалној или широј заједници: - 

7. Ангажованост кандидата у раду матичне катедре: - 

8. Учешће у раду појединих стручних органа ВМА: -  

9. 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: - 
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VII. ЗАКЉУЧАК 

На основу приложене документације, комисија сматра да кандидат Сања Шарац  испуњава све 

услове за избор и предлаже избор кандидата за звање сарадник у настави за ужу научну област 

интерна медицина. 

 

Прилози: 
- Прилог 1. Списак публикованих радова 

- Прилог 2. Испуњеност критеријума 

 

КОМИСИЈА 

 

 1. Проф. др сц. мед. Горан Плавец, председник 

 

2. Проф. др сц. мед. Драган Тавчиовски, члан 

 

3. Проф. др сц. мед. Драгана Јовановић, члан 

 


