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Настава траје од 1. октобра 2018. године до 12. јануара 2019. године
o Траје укупно 15 недеља по 2 часа (евентуално 10 недеља по 3 часа)
Време извођења наставе је од 7.30 - 9.00 (евентуално и у оквиру хитне службе –
највише до 6 часова на једном дежурству)
o Среда – задужени Доц. др Милан Апостоловић и Клин.асс.др Борис
Глушчевић
o Четвртак – задужени Доц. др Немања Славковић и Клин. асс. др Борис
Вукомановић
o Петак – задужен Клин. асс. др Душко Спасовски и Клин. асс. др Владан
Стевановић
Датум одржане вежбе и савладане вештине потписује у картону наставник или
асистент који је вежбе водио
Потпис у индекс (Основи клиничке праксе I, предавања 0, вежбе 30) даје Проф. др
Зоран Благојевић (у случају спречености – Проф. др Зоран Башчаревић). Услов за
добијање потписа су одрађене све вежбе (наставник или асистент уноси датуме у
картон)
Колоквијуми се полажу код Проф. др Зорана Благојевића (у случају спречености –
Проф. др Зорана Башчаревића) у јануарском испитном року, по договору.
o Оцена „положио“ се уписује у картон, индекс и пријаву; а „није положио“
само у пријаву
o Са пријавом, индексом и картоном студенти се морају јавити секретарици
предмета - Мирјани Јанковић, у пријему Клинике за неурохирургију КЦС
где ће добити печат предмета након положеног колоквијума. Картон и
пријава остају код секретарице. Студенти приликом овере колоквијума
попуњавају анкетни лист у коме дају оцену спроведене наставе и своје
утиске о организацији и извођењу наставе из овог предмета.
Сви студенти морају да обезбеде:
o Фотографију која мора бити залепљена на картон
o Беле мантиле, мајице, панталоне и белу обућу
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