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ИСПУЊЕНОСТ БЛИЖИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
1. Докторат наука из области за коју се бира
(назив докторске дисертације, научна област, година и место одбране)
Активација гена у јетри пацова подвргнутих парцијалној хепатектомији и високим дозама зрачења. Научна
област: Хемијске науке. 1999. Филозофски факултет, Ниш
2. Позитивна оцена наставног рада
(назив документа, назив установе/организације која је издала документ, датум издавања)
Оцена ангажовања кандидата у развоју наставе и других делатности високошколске установе.
Медицински факултет у Нишу, 9.10.2015.

3. Остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници из члана 4. критеријума
(опис активности, подаци о документима)
1. Подржавање ваннаставних академских активности студената
ментор већег броја студентских радова презентованих на Конгресу студената биомедицинских наука.
2. Учeшће y нacтавним активностима које не носе ЕСПБ бодове
од 2004. до 2013. године била је члан Комисије за спровођење пријемних испита на медицинским
факултетима при Заједници факултета медицинских наука Републике Србије.
3. Учешће у раду тела факултета и универзитета
од 2003. године обавља функцију шефа Катедре Хемија на Медицинском факултету Универзитета у Нишу
и осим редовних активности на обезбеђењу и праћењу квалитета наставе на Катедри Хемија, активно је
учествовала у припреми материјала за акредитацију студијског програма Основних струковних студија
смера струковни санитарно-еколошки инжењер.
члан је Наставно-научног већа и Одбора за издавачку делатност Медицинског факултета.
била је заменик председника Дисциплинске комисије за студенте и члан Радне групе за контролу
регуларности извођења наставе на Студијској групи за фармацију.
била је члан већег броја комисија за изборе наставника и сарадника на Медицинском факултету у Нишу и
Природно-математичком факултету у Нишу.
4. Успешно извршавање специјалних задужења везаних за професионалне активности намењене као допринос
широј или локалној заједници
била је тутор Медицинског факултета за припремање и пружање психолошке подршке ученицима ромск
националности за полагање пријемног испита 2012. и 2013.
4. Менторство или коменторство бар једне докторске дисертације
нема
4. замена: Један научни рад у часопису кагегорије М21 или М22, или један уџбеник или једна монографија (рад,
уџбеник и монографија се не рачунају у ставовима 6., 8. и 9. )
R. Barac, J. Gasic, N. Trutic, S. Sunaric, J. Popovic, P. Djekic, G. Radenkovic, A. Mitic, Erosive effect of different soft
drinks on enamel surface in vitro: application of stylus profilometry, Medical Principles and Practice DOI:
10.1159/000433435 (IF: 1,113) М22
5. Остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка, и то у барем једном од следећих елемената:
учешћем у комисијама за одбрану докторскедисертације, магистарске тезе или мастер рада, држањем наставе
на докторским студијама, држањем припрема студената за студентска такмичења,учешћем у завршним
радовима на специјалистичким и мастер студијама и слично
Била члан комисија за одбрану магистарског рада и докторске дисертације на Природно-математичком
факултету у Нишу и ментор (5 дипломских радова) или члан комисије (8) за оцену и одбрану дипломских и
завршних радова судената фармације и струковних студија на Медицинском факултету у Нишу. Учествује у
реализацији наставе на докторским академским студијама на Медицинском факултету у Нишу (предмет
Методе у молекуларној медицини и изборни предмет Биолошка и биофизичка хемија).
6. Од избора у претходно звање објављен уџбеник или монографија из области за коју се бира
Н. Трутић, Р. Павловић, С. Сунарић, Санитарна хемија за студенте струковног студијског програма Санитарноеколошки инжењер, Медицински факултет у Ниш, 2015.
7. Учешће у међународним или домаћим научним пројектима
ТР 19042 (2008-2011), ТР 31060 (2011-2015), и још један национални пројекат (1986-1990)
8. Од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет у Нишу или
факултет Универзитета у Нишу, у којем је првопотписани аутор рада
N. Trutić, R. Pavlović, G. Nikolić, M. Srećković, T. Jovanović. HPLC-FLD-DAD karakteristike derivata snitrozoglutationa dobijenih sa o-ftalaldehidom. Acta Medica Medianae, (2010), 49 (1)
9. Од првог избора у претходно звање најмање 18 поена остварених објављивањем научних радова у часописима категорија М21, М22, М23, у складу са начином бодовања Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Бар на једном раду са SCI листе кандидат мора бити првопотписани аутор.
36 поена, укупно 42 поена (без рада у М21 који је рачунат као замена за менторство у тачки 4б.), услов да
кандидат буде првопотписани аутор на раду у часопису са SCI листе примењује се тек од 01.01.2016.год.

9. замена: Један рад се замењује оствареним резултатом категорије М91

10. Најмање шест научних радова радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима
32 саопштења
11. Остварених најмање десет цитата научних радова кандидата у другим научним радовима објављеним у
научним часописима категорија М21, М22, М23 (изузимајући аутоцитате и цитате сарадника, односно коцитате)
27 (без аутоцитата, по бази Scopus до марта 2015)

ЗАКЉУЧАК
Др Наташа Трутић, учесник конкурса за избор у звање наставника испуњава минималне услове за избор у
звање редовни професор за ужу научну област Хемија на Медицинскм факултету Нишу.
У Нишу, 20.10.2015. године
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