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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
Број: 05-14/31-2018/15
Дана: 24. 4. 2018. године
Нови Сад
На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017) и члана
146. Статута Медицинског факултета у Новом Саду од 29. 3. 2016. године, са изменама и
допунама од 10. 10. 2016. године, 27. 2. 2017. године и 8. 5. 2017. године, на 31. седници Наставнонаучног већа одржаној дана 24. 4. 2018. године, од укупно 47 чланова од којих су седници
присуствовала 34 члана а одсутно било 13 чланова, једногласно је донета следећа

ОДЛУКА
Утврђују се термини за пријаву на конкурс, пријемни испит и упис на интегрисне
академске студије, основне академске студије и основне струковне студије, у школској
2018/2019. години и то:
У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ:
кандидати се пријављују на конкурс 20, 21. и 22. јуна 2018. године;
полагање пријемног испита одржаће се 27. јуна 2018. године и то:


за упис на Интегрисане студије медицине на српском језику и Интегрисане студије
стоматологије на српском језику- са почетком у 12 часова до 15 часова;



за упис на Интегрисане студије медицине на енглеском језику и Интегрисане студије
стоматологије на енглеском језику- са почетком у 12 часова до 15 часова;
провера знања енглеског језика- 27. јуна 2018. године, са почетком у 15.30 часова;



за упис на Интегрисане студије фармације-са почетком у 16 часова до 20 часова;

полагање пријемног испита одржаће се 29. јуна 2018. године , са почетком у 12 часова до 15
часова, за упис на:






Основне струковне студије здравствене неге,
Основне струковне студије радиолошке технологије,
Основне академске студије здравствене неге,
Основне академске студије медицинске рехабилитације
Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модул ЛОГОПЕДИЈА,
модул ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ, модул ВИШЕСТРУКА ОМЕТЕНОСТ.

Прелиминарне ранг-листе објавиће се 30. јуна 2018. године.
Кандидати имају право подношења приговора 2. јула 2018. године.
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Декан решава о приговорима кандидата 3. јула 2018. године.
Коначна ранг-листа објавиће се 6. јула 2018. године.
Обавезна јавна прозивка кандидата за упис на модуле студијског програма Основних
академских студија специјалне едукације и рехабилитације одржаће се 7. јула 2018. године у 10
часова;
Упис примљених кандидата извршиће се на следећи начин:


кандидати који су стекли право уписа у статусу студента који се финансира из буџета: 9, 10.
и 11. јула 2018. године, до 14 часова



кандидати који су стекли право уписа у статусу студента који сам финансира студије: 12. и
13. јула 2018. године, до 14 часова

Јавна прозивка кандидата који су положили пријемни испит а налазе се ван броја предвиђеног
за упис на коначној ранг-листи, ради попуњавања места за упис у статусу студента који се
финансира из буџета- 11. јула 2018. године са почетком у 14.30 часова.
Јавна прозивка кандидата који су положили пријемни испит а налазе се ван броја предвиђеног
за упис на коначној ранг-листи, ради попуњавања преосталих места за упис- 13. јула 2018. године
са почетком у 14.30 часова. Упис ових кандидата је 16. јула 2018. године до 14 часова.
У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ:


кандидати се пријављују на конкурс 3. и 4. септембра 2018. године;



полагање пријемног испита за упис на Интегрисане академске студије медицине на
енглеском језику и Интегрисане академске студије стоматологије на енглеском језику
одржаће се 6. септембра 2018. године;



провера знања енглеског језика извршиће се 6. септембра 2018. године;



прелиминарна ранг-листа објавиће се 7. септембра 2018. године;



коначна ранг-листа објавиће се 10. септембра 2018. године;



упис примљених кандидата вршиће се до 28. септембра 2018. године.

Сатнице полагања пријемног ипсита и уписа кандидата у другом конкурсном року за наведене
студијске програме на енглеском језику биће утврђене конкурсом за упис у другом конкурсном
року.
ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Проф. др Снежана Бркић, декан

