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УЦГ ОБАВИЈЕСТИО СТУДЕНТЕ ДА ћЕ ИХ УМЈЕСТО 
ГОСТУЈУћИХ НАСТАВНИКА ИСПИТИВАТИ КОМИСИЈА 

Вирус спријечио 
долазакпредавача 
Студенти Универзитета 

Црне Горе који имају испи

те КОД гостујуhих професо

ра полагаhезавршне испите 
t<омисијски УКОЛИКО дола
зак професора. због паиде

мије вируса корона, не буде 
могућ, саопштила је проре

ктор за наставу Универэите

таЦрне Горе пРОФ.дрЂурђи
цаПеро.иh. 

- Комнскјско полагаље би 
биnо организовано тако што 
би гостујуЬн професори рез

пизовали иcnите преко зпnи

Ј<аЦијаМoodlе, Zoom или дру
ге одговарајуЬе платформе, 
а продекани за наставу. npo
фесори из сродних области н 
студенти бипи би физички 
присутни на организационој 
јединици. МoodЈе ПJlатформа 
задистанце learning везана је 
зацeнтpanни систем идентн

фИЈ<аЦИteуЦентруинформа
ЦИОНОГ система Универзите

та Црне Горе. тако да њој могу 
приступити ИСКЉУЧИIIО ету

декти н запослени Универзи

тета - казала је Перовићева. 

Лремањеним ркјеч.има. на 
Универзитету Црне Гореуку

пно је из Qкружења, путем 

јавног конкурса, ангажова

но 56 rocтyjуhих професора 
у академској 2019120. години. 

- Гостујуhи професори 
највише долазе из Србије, за

ТКМ Албаније, БоснеиХерце

говине, Слозеније и Хрватске, 

у зависности од специфично

сти и потреба поједних фа

култета и сопственог кадра 

који имамо на располагању

рекла је Пероаиhева. Она ис

тиче да се испити на уцг ор

ганизујууз поштоваље свих 
препорука Националног ко
ординационогтијелазазараэ
не болести (НК1'). 

- С посебним сензибили-

тетом пратимо ситуацију у 
вези са здравственом ситуа· 

цијом у земљи и окружењу 

и организацију испита код 
гостујуhих професора при

лагођавамо могуhностима 

ЊИХОIlОГ доласка. Предузе

ли смо све активности како 

бисмо омогуhили студенти
ма да успјешно заврше сту

дијску годину. Једна од ак
тивности јесте да је Сенат 

донио одлУКУ о измјенама 
академског календара за те

куЬу студијску годину тако 
да смо продужили трајање 
јунско-јулског иtпитног рока 

за двије седмице. Према За
кону о високом образовању, 

студеитима hебити омогуЬе
на подва терминазавршних 

испита ујунско-јулском, као 

и у сеnтeмбарском испитном 
року - објашањава Ђурђица 
Перовиh . 

Д,В, 

ПРИЗНАЊЕ ЗА БУДУћЕ ЉЕКАРЕ 

Хуманост студената 
ПОВОДОМ Свјетског данадо

бровољног давanаштва крви 

- 14. јуна, представнику сту
дената Медицинског факул

тета Универзитета Црне Горе 

СтефавуМxкиhуурученаје 
зaxвanннца3аводазатрансфу
зијукрвн Црне Горе, за подрш

ку давалаштвутоком панде

мије нзазваневируоом корона. 

- ЈавнлнсМоteдаволонтер
ски помогнемо старијим 1<оле-

гама епидемиолознма у ИЈ3-

ЦГ. Били смо на располагаљу 

грађанимада им дамо oдroвo

ре,даихохрабримоиупутимо 

гдје могу урадити тест, рнје
шити проблеме и дилеме. Да. 

нас, кад размислим мирније 
главе. то је Jlпак била храбра 
одлука, али професионално 
гледано, поштена и хумана

кажеМикиh. 
д.в, 

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ КЦЦГ 

Роћено 13 беба 
Упротехла 24 сата упоро

диmt.шту Кnииичког центра 

ЦрнеГоре(КЦЦГ)уПодroри
цJl рођено је 13 беба. из Кли
ничког центра је саопште
но да је у Ургентном центру 
збринуто 197 пацијената, од 
којихдва из са06раћајне не
среЬе и један из насиља. 

- Највеhи број пацијена-

та з6ринут је у интернис

ТИЧ1<ој амбуланти, њих 72, 
ухнруршкој 56 и уортопед
ској 22. У xнpypwкoj сали 
Урreнтног центра одрађено 
је седам интервенција, а на 

болничко лијечење примље

но је 10 пацијената - наводе у 

саопшnњу изКlЏ.Џ'. 
Д.Б, 

поводи 1з1 
ПОСЛАНИЦИ ИЗНИЈЕЛИ ТВРДЊЕ О НЕРЕГУЛАРНОСТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ ЦРНЕ ГОРЕ 

Про есори уз мају паре 
за ПОJlагаlЬе испита 

• ПојеАИНИ професори траже новац Аа би СТУАенти положили испит, Ја сам био добио имена 
нених професора који то раАе , Ради се о професорима у ПОАГОРИЦИ и факултету у Котору, казао 
је посланик Андрија Поповић 

Посланици опозиције оп
тужили су Министарство 

просвјете да покушава да 
формира савјет за високо 06-
разовањеод подобних и пар
тијских чланова, чиме he се 
додатно деградирати високо 

образовање, Посланици суто-

1<ОМpacnpaвeуСкупштиниис

такли да је ВЛQДајуhа гарни

тура претворила Универзитет 

Црне Горе у партијску инсти

туцију, У којем је евидентна 
корупција. Влада Црне Горе 
предложила је да се за пред' 
сједника савјета за високо 

образовање именује мкnaв 

Мapxoaxh, а за чланове Вре

на Opoвxh и Алаи Мурато

вкh. Посланик Демократсхог 

фронта spaua ВoIXI.IЫJ( ис

таклаједа постоји група про
фесора која узима новацза по
лагање испита, али не постоји 

воља да се то утврди и да се 

они санкционишу. 

- Један број професо
ра се држи заједно и тражн 
одређене везе или новац од 
студената како би студентн 
положили испите. То су ма

хом људи који имају леђа и 
који сузаштиhени од стране 
владајуhе гарнитуре. Имају 
људе који сузадужени да вр
бујустудентеиузимајуимин-

дексе. кахоби им за новацовје

рили оцјену. Такве људе чак 
зовуи инкасанти. Пријављи

вала сам професоре из Кото

ра који су узимamt новац и 
правили одређене акције на 
полагање испита, тако да су 

студенти који су полагали по 
три нспитаималипопуст, као 

три за један, или два за један 
плаhени испит - рекла је во
шњак. 

Посланик Либералне пар

тијеАцрмјаПоnoпhказао 
је да се тема корупције годи

нама понавља у високом 06-
разовању, јер је истражи

вање показало да се преко 62 
одсто испитаника изјасиило 
да је она присутна нафакул
тетима. 

- Поје,цнниnpoфecopитра
же новац да би студенти поло

жили иеПJlТ. Ја сам добио био 
имена неких професора који 
то раде. ради сеопрофеоори' 

ма у Подгорици н фаЈСултетуу 

Котору. Постоје увјеравањаод 
cryденатаистуденткињадаte 

један број испита не може за
вршити без мита. Што сетиче 
каНД}IДaТЭ. за чланозе савјета, 

сматрам да су референти - ре

као је Поповиh. 
Директор директората 

за високо образовања Му6е-

ра Курпејоаиh казала је да 
је Марковиh од 2018. roдине 
члан савјета за образовање. 

- Циљ је да уредима виса
ко образовање без корупције. 
Ми нијесамо добили ниједан 
позив нити прнјаву да има ко
рупције на YЦr. Имамо3а.кон 
о академском интегритету и 

циљ је да се спријече све неза
конитости на УЦГ.3бог недос
тат1<а капацитета ниiecyсви 

могли да организују наставу, 
посебно на техничким факул

тетима. 

Посланик Демократског 

фронта Бранко Pa,lпJlОиxh 

истакао је да се стиди од 8И' 
сокогобразовања и одтога ко 

је сада на челу Универзитета 
Црне Горе. 

УЦГ: ОсуЬујемо пауwалне оцјене и комеитаре 
Ib peктopm vцr је QOf'IUТt!НO да ~ 

проJЮYiY npoпe мcтynatw nojeдмнкx l1OCI\НIQ; 
на~CкyqunнLIиГоре22,6.2020, rt1ДМН! 
У 8@3м с Нa8O.,IJtOМ кopynцмjoм ка YtlolМ!Jl3КmY И 
npot08OIЫIИМ CnOI88"'.e. y~ у НI!!"a
n8IOМ 1«)Iff8«1"'f, 60 l8WC8ИX apryмeнaтa. 

-У~~с~омпау
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И YnYI'JYje с8е који ...ају 6иno kaItaII ДOIW О каво

Дt8IМ кopyrпнвtи4 радњама да о томе ynoэкajy 
нaдnocнe ДP88II! opnнe, у nPan8НOМ. ради (.@ О 

НајОО r •• , •• КПI!8!Т3Мil ~ ~1It1e С YIиII!pt
-moм, 8!ћ једино ~ аисуcмor:којиих 

иэносе. V.8 !IDJМn!ТIIe, QO И РР сада. ~дa 
ycnjewнo И OДI'OIIOPНO l4CJ'I'IIWU С8ОјУ мисмју цеи
тpanнe~~oбp.iЭOl"""мyкr 
и~.~(.@на~И 
IteДQ/lNNl!нaщqelOa38Н!Ј1НН4 ~ 

nO;eДtNЦa - ruy иэ PeIrТOPaR. 

- ХоhеМОДаЛоltЦОН акре
дитује: наше програме, пада 

видимо косунаmи пpoфetо

ри. Све сте уништили И зато 

сам љут - каже РадУловиh. 
Посланик ДФ-а БYAJDlКP 

A..IIexcxh казаоједајесупред· 
лажени кандидати некомпе

тентни и партијСКJI обојани. 
- Метла мора да ради на 

УЦГ када добијемо демократ
ску изабрану власт. Имамо 

ситуацију да УЦГ манипи
лацнјом бира у звање неком

петентног' кандидата, чему 

је допринијела и професо
рица Оропh, која се налази 

на челу Научногодбора. Она 
)едалазепеносвјетлозанэбор 

узвање за предмете историје 

старог н сре,цњег вијека. иако 

изабранн није имао НИСЛОВО 
објављено изте06ласти - ис
тиче Алексиh. 

Посланнк ДПС-а дpary

ТJIВ Папоиxh рекао је да се 
пријавио на конурс за избор 
и да су одлуку донијела на· 
длежна тијела на уцг. 

- Изабран сам у звање на 
предмету који предајем прије 
мог ПОЛИТИЧ1<Огиздавања и то 

од 2014. године. Нека кажу 1<,0 
јебио бољи од мене на КОНКУР
су - рекао је Паповиh. ДА 

МИНИСТАРКА НАУКЕ УПОЗНАЛА АМБАСАДОРЕ О ЗНАЧАЈУ ДЕИИСТ" ПРОЈЕКТА 

Хадронска терапија за лијечење канцера 
Министар Hay~e Саља 

Дамјавопh јуче је у вилн 
,.горица" окупила ам6асадо

ре и њихове представнике 

ка1<О би затражила подршку 
њихових земаља за ланси

рање регионалног развојног 

пројекта, Међународног ин

ститута за одрживе те.хноло

гије на простору Јyroисточне 
Е8р0пе(СЕЕИИСТ).наМапуев

ропских истраживачких нн· 

фраструхтурних пројеката 

тзв. ESFRJ гoadmap. 
Том приликом мннис

тар Дамјановиhева је иста

мада је пројекат хадронске 
"СЕЕИИCl'" терапије за лије
чење канцера несумњиво 

најозбиљнији научнотехна

лотки и медицински проје-

кат у jyroисточној Европи који 

таргетира један од највehих 
друштвених изазова - борбу 
против канцера. 

- Управо борба против 
канцера једна је од мисија 
Европске комисије, те сами 

пројекат нма снажну европ' 

ску перспективу - наводе у 

саопштењу. 

Она је подсјетила да је, још 
прошлеroдинe,пројекатушао 
у другуфазузахваљујући фи· 
нанси)ској ПОДРIПЦИ Европске 

комисије, али и захваљујyhи 

подршци 18европt1<ИX клини

ка JI ннституцнја, од којих је 
посебно издвојила ЦЕРН, из 
чак 14земаља Европе. 

- Ми заправо користимо 
конкурентност као инстру

мент да обезбиједимо ин
вестицију која износи 200 
милиона еура. а следehи ва
жан корак јесте да лансира

мо пројекат на јеДИКCТJIену 

листуевропскихинфраструк

турних пројеката, тзв. ESFRI 
road.m.ap и ако се нађемо на 
овој листи показујемо јаки па
невропски карактер пројекта 
1<ојим показујемо да ово није 
само 6енефит за наш регион 

неro за цијелу Европу - каза· 
лајеДамјановиhева. Д.Б. 


