УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
Адреса: 21000 НОВИ САД ,Хајдук Вељкова бр. 3
Телефон: 021/420-677, 420-678
Факс: 021/66 24 153
Служба за студије првог и другог степена, телефон: 021/66 21 442
Жиро рачун: 840-1633666-55, позив на број 742-105
E-mail: dekan@mf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.mf.uns.ac.rs
КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
-ДРУГИ КОНКУРСНИ РОКМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1.

Број слободних места за упис кандидата

На факултет се може уписати укупно __80 канидата, и то:
- ___10_ кандидата чије се образовање финансира из буџета и
- ___70_ самофинансирајућих кандидата
На поједине студијске програме може се уписати следећи број кандидата:

Студијски програм
Мастер академске
студије
здравствене неге
Мастер академске
студије
специјалне едукације и
рехабилитације
Мастер академске
студије медицинске
рехабилитације
Укупно

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (У
ДИНАРИМА)

3

21

24

88.000

2.000

4

32

36

88.000

2.000

3

17

20

88.000

2.000

10

70

80

Школарина
за странце
(У ЕВРИМА)

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала
и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине,
имају право да се у школској 2018/2019. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма
мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду, како је наведено у
Одлуци Покрајинске владе АП Војводине бр. 612-46/2018 од 23. маја 2018. године (доступна на интернет страници
Факултета, испод везе (линка) ка тексту овог конкурса.
Уколико кандидати желе да се пријаве за афирмативни упис у конкурсном року, дужни су да приликом пријаве на
конкурс обавесте Службу за студије првог и другог степена подношењем одговарајуће документације која је наведена у
стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00902/2018-06 од 15. 05. 2018. године, у
делу текста који се односи на програме афирмативне мере уписа ових лица, доступног на интернет страници Факултета,
изнад везе (линка) ка тексту овог конкурса и да приложе потврду са факултета на којем су уписали и завршили основне
студије применом афирмативних мера.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1.

Број слободних места за упис кандидата

На факултет се може уписати укупно __25_ кандидата, и то:

Студијски програм
Специјалистичке
академске студије
Ране интервенције у
детињству
Укупно

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (У
ДИНАРИМА)

0

25

25

88.000

0

25

25

Школарина
за странце
(У ЕВРИМА)

2.000

2. Услови конкурисања:
Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије одређеног
студијског програма (најмање 240 ЕСПБ) у четворогодишњем трајању предвиђеног акредитацијом конкретног студијског
програма Факултета, односно:
- мастер академске студије здравствене неге може да упише лице које је завршило основне академске студије
здравствене неге у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова;
- мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације може да упише лице које је завршило основне
академске студије специјалне едукације и/или рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова
или основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240
ЕСПБ бодова;
-мастер академске студије медицинске рехабилитације може да упише лице може да упише лице које је зaвршило
oснoвнe aкaдeмскe студиje мeдицинскe рeхaбилитaциje у четворогодишњем трajaњу, обима најмање 240 ЕСПБ бодова.
Право уписа на мастер академске студије имају лица која су стекла високо образовање по прописима који су важили
до 10. септембра 2005. године, под условима и на начин прописан Правилником о упису студената на студијске програме
Универзитета у Новом Саду од 17. априла 2014. године, са изменама и допунама које су донете на седници Сената 29. маја
2014. године, 25. јуна 2015. године, 24. марта 2016. године, 21. априла 2016. године, 23. марта 2017. године и 13. априла 2017.
године, доступног на интернет-страници Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs, у делу Документи/Акти
Универзитета/Правилници и другим општим актима Универзитета и Факултета.
Право уписа на специјалистичке академске студије имају кандидати који су завршили мaстeр aкaдeмскe студиje
спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe eдукaциje, мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe
рeхaбилитaциje, обима најмање 300 ЕСПБ бодова или oснoвнe студиje спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje у трajaњу oд
нajмaњe чeтири гoдинe, пo прописима који су важили до 10. септембра 2005. године и имају нajмaњe две гoдинe рaднoг
искуствa у oблaсти спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, у рaду сa дeцoм.
3. Конкурсни рок:
Пријава на конкурс- 18. и 19. 10. 2018. године
Објављивање прелиминарних ранг-листа- 22. 10. 2018. године у 12 часова
Подношење приговора- 23. 10. 2018. године
Објављивање коначне ранг-листе- 25. 10. 2018. године

Упис кандидата који су стекли право уписа- 26. 10. 2018. године од 8 до 13 часова и 29. 10. 2018. године од 8 до 12
часова. Кандидати који су стекли право уписа а не упишу се до овог рока, сматраће се да су одустали од уписа.
Јавно прозивање кандидата који се налазе ван броја предвиђеног за упис на коначној ранг-листи, ради попуњавања
евентуално преосталих места за упис одржаће се 29. октобра 2018. године са почетком у 12.30 часова. Упис ових кандидата
је истог дана, 29. 10. 2018. године, након прозивања, до 14 часова. Кандидат (или у случају објективне спречености – члан
породичног домаћинства или овлашћено лице) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива
следећи кандидат са ранг листе.
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Код пријаве на конкурс кандидат је обавезан да достави: на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА и следећа документа:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

пријаву (која се добија у Служби за студије првог и другог степена);
биографију;
фотокопију дипломе са просечном оценом; додатак дипломи (ако поседује);
лична карта на увид (или пасош за стране држављане) и фотокопија истог документа; кандидат може поднети и
извод из матичне књиге рођених, у коме су наведени важећи подаци, без обзира када је издат.
У случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту.
податак о школској години уписа на факултет, ако не постоји у дипломи, као и трајање претходно завршеног
студијског програма основних академских студија-оверен од стране факултета (ако није назначено у додатку
дипломи)
доказ о стеченом радном искуству најмање две године у oблaсти спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, у рaду
сa дeцoм (за кандидате који конкуришу на Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству)

5.

Новчане накнаде:

1.

пријава на конкурс - 6.600,00 динара

2.

за упис – школарина (за самофинсирајуће студенте): доказ о уплати школарине (1, 2, 3 или 4 рате или у целости), на
жиро рачун Факултета, бр. 840-1633666-55 позив на број 742-105

3.

трошкови уписа и колективно осигурање: уплата од 5.500,00 дин , на жиро рачун Факултета, бр. 840-1633666-55
(плаћају сви кандидати који се уписују)

Пријавни лист за конкурс и уплатнице купују се у Скриптарници Факултета, као и целокупан уписни материјал!
Школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској противвредности по средњем курус Народне банке
Србије на дан уписа.
Новчана средства уплаћена на име трошкова полагања пријемног испита се не враћају.
6.

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Рангирање кандидата вршиће према успеху постигнутом током основних академских студија или претходног нивоа
студија. Ако два или више кандидата имају исти успех, предност при рангирању има кандидат који је завршио претходно
школовање у краћем року.
7.

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Приговор се писаним путем подноси председнику Комисије за спровођење пријемног испита и упис кандидата Факултета, у
року од 36 сати од објављивања прелиминарних ранг-листи на Факултету а путем Службе за студије првог и другог степена.
Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

8.

Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављани ако:
 достави решење о признавању стране високошколске исправе о завршеним претходним студијама ради наставка
школовања
 достави податак о значењу оцена са претходних студија
 достави податак о укупном времену проведеном на претходним студијама




пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета
пружи доказ о здравственом осигурању

Конкурс је сачињен у складу са Статутом Универзитета у Новом Саду и Статутом Медицинског факултета Нови Сад,
Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду, донетог на седници Сената
Универзитета у Новом Саду од 17. априла 2014. године, са изменама и допунама које су донете на седници Сената 29. маја
2014. године, 25. јуна 2015. године, 24. марта 2016. године, 21. априла 2016. године, 23. марта 2017. године и 13. априла 2017.
године, доступног на интернет-страници Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs, у делу Документи/Акти
Универзитета/Правилници, и правилником који регулише ближе услове за упис и полагање пријемног испита на Факултету,
доступног на интернет-странци Факултета www.mf.uns.ac.rs у делу DOWNLOAD/Pravilnici.
На основу члана 103. став 5. Закона о високом образовању („Сл. глансик РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон),
студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија. С тим у вези, кандидати који су у
претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија
у овом статусу.
Контакти за добијање информација:
Медицински факултет Нови Сад, Служба за студије првог и другог степена
Телефон: 021/66 21 442, e-mail: dekanmf@uns.ac.rs
dekan@mf.uns.ac.rs

Декан
Проф. др Снежана Бркић

