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На основу Закона о високом образовању , Статута Универзитета у Новом Саду и Статута
медицинског факултета, Правилника о ближим условима уписа на Факултет и начину спровођења
пријемног испита ,поступак, критеријуми и рокови за прелазак студената са других факултета на
Медицински факултет у Новом Саду за школску 2017/2018. годину су:
ПОСТУПАК , КРИТЕРИЈУМИ, РОКОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПРЕЛАЗАК СТУДЕНАТА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА
НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УПИСА НА ФАКУЛТЕТ НА ОСНОВУ ЗАВРШЕНОГ
ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА И ПРОМЕНЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ
Студентима студија медицине, стоматологије, фармације, здравствене неге, специјалне
едукације и рехабилитације и медицинске рехабилитације других факултета , може се одобрити
прелазак ако су испуњени следећи критеријуми:
1. Предат писмени захтев у периоду од 01.09.-15.09.2017. год. (молба, са
наведеним разлогом преласка)
2. Поднета сва потребна документација :
- уверење о положеним испитима;
- доказ да именовани има статус студента на свом факултету у школској
2016/2017. години;
- фотокопија индекса (све исписане странице)
наставни програм (програмски садржај наставе) одслушаних предмета
- Целокупна докумнетација се предаје на шалтеру Архиве факултета, 8:00-13:00 часова,
приземље.
- Све наведене документе под тачком 1. и 2. можете скенирати и послати на е-mail
адресу: sanmore@uns.ac.rs , закључно са 15.09.2017. год., уколико нисте у
могућности да дођете на факултет, или на адресу факултета.
3.

Студент који је претходно поднео захтев за прелазак, ако након 15.09.2017.
године положи још неке испите, може допунити документацију, слањем
новог уверења о положеним испитима, скенираним, на исту електронску адресу.

4.

Захтеве за прелазак разматра Комисија за студије првог степена и Комисија
за студије другог степена, Наставно-научног већа факултета и даје предлог
Декану. Коначну Одлуку доноси Декан факултета. Факултет објављује
Одлуке о прелазу на сајту факултета. Рок за жалбе је 3 дана , од дана јавног
објављивања

5.

Услов за одобравање преласка је постојање кадровских , просторних и
техничких могућности на факултету, на одређеној години студија.

6.

Студент који прелази уписује студије у статусу самофинансирајућег студента и дужан је да
при упису уплати прву рату школарине .Након рангирања студената
Медицинског факултета у Новом Саду, за остварен успех у школској 2016/2017 години и
финансирање у статусу буџета за школску 2017/2018 годину,
ако преостане слободних места на буџету, рангирају се студенти којима је одобрен прелазак,
а који су остварили потребан број ЕСПБ у претходној школској години и стекли право за
рангирање за буџет. У случају стицања права за финансирање на буџету, уплаћена
школарина се враћа.

7.

Ако се одобри прелазак, на основу признатих испита, студенту се одобрава
упис на одговарајућу годину студија.Студент се мора уписати најкасније до
почетка наставе у школској 2017/2018 години.
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9.

Студенти којима је одобрен прелазак имају обавезу да одслушају и положе
сву разлику у наставном плану и програму и сходно са тим уплате одговарајућу
школарину, на основу задужења до 83 (90) ЕСПБ (објављене цене школарине на сајту
односе се на упис 60 ЕСПБ бодова).

10. Лица која имају завршен први степен студија (медицинског, стоматолошког,
фармацеутског или ветеринарског смера) за упис на студијске смерове медицинског
усмерења, или из поља друштвено - хуманистичких наука (социологија, педагогија, психологија,
филозофија) за упис на смер специјалне едукације и рехабилитације, не полажу
пријемни испит, на лични захтев, а уписују се у одговарајућу годину студија одређеног
студијског програма, на основу признатих положених и спита и остварених ЕСПБ бодова,
у статусу самофинансирајућег студента, до завршетка студија.
Кандидати из претходног става подносе писмени захтев у другом конкурсном року (01.09.-15.09.)
за упис на одговарајући студијски програм. Уз захтев прилажу доказ о завршеном првом
степену одговарајућих студија, уверење о положеним испитима и додатак дипломи ако га
поседују, као и програмски садржај по коме су завршили студије.
Кандидат може остварити право уписа уколико Факултет располаже просторним, кадровским и
техничким капацитетима, односно ако укупан број студената за ту годину студија, у коју се уписује,
није попуњен.
11. Лице коме је престао статус студента у случају исписивања са студија, завршетка
студија, неуписивања школске године и кад не заврши студије до истека рока који се одређује
у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма може, без
пријемног испита, на лични захтев, поново стећи статус студента, уписом на исти или слича
студијски програм:
1) ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму првог степена,
односно на интегрисаним студијама,
2) такво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и
задржава овај статус до краја студија,
3) подноси се документација из тачке 2. Обавештења
4) Поново стицање статуса студента се одобрава ако на факултету постоје кадровске и
техничке могућности уписа на одговарајућу годину студија.
12. Студенти Медицинског факултета који желе да пређу на други студијски програм (или други
модул) , подносе захтев за прелазак у предвиђеном року (01.09.-15.09.).Уз захтев подносе уверење о
положеним испитима. Не постоји могућност преласка на прву и последњу годину студија. Промена
студијског програма се одобрава под условом да факултет има просторне и друге услове за упис на
одговарајућу годину студија у школској 2017/2018. години. Студент прелази у статусу
самофинансирајућег студента, а ако има услов за финансирање из буџета, статус буџета може стећи
рангирањем у оквиру евентуалних преосталих слободних места за одговарајућу годину студија
студијског програма на који прелази.
Напомена: Саветујемо свим студентима других факултета да се не исписују
са свог факултета, пре објављивања позитивне Одлуке о могућности
преласка на Медицински факултет у Новом Саду, да не би изгубили статус
студента.
Из Службе

