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АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
-ПРВИ КОНКУРСНИ РОК-

1.

Број слободних места за упис кандидата
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 93 кандидата, и то:
- __35__ кандидата чије се образовање финансира из буџета и
- __58__самофинансирајућих кандидата

На поједине студијске програме може се уписати следећи број кандидата:
Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Основне струковне студије
здравствене неге

25

23

48

10

35

45

35

58

93

Основне струковне студије
радиолошке технологије
Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)
88.000,00

Школарина
за странце
(евра)
2.000 ЕУР

88.000,00

2.000 ЕУР

Школарина
за држављане
Србије (дин.)
88.000,00

Школарина
за странце
(у eвримa)
2.000 ЕУР

88.000,00

2.000 ЕУР

88.000,00

2.000 ЕУР

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно __164___ кандидата, и то:
- __100__ кандидата чије се образовање финансира из буџета и
- __64__ самофинансирајућих кандидата
На поједине студијске програме може се уписати следећи број кандидата:
Студијски програм
Основне академске студије
здравствене неге
Основне академске студије
медицинске рехабилитације
Основне академске студије
Специјалне
едукације
и
рехабилитације
Модул: ЛОГОПЕДИЈА
Модул:
ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

Буџет

Самофинансирање

Укупно

35

12

47

25

20

45

40

32

72

15

9

24

10

14

24

Модул:
ОМЕТЕНОСТ
Укупно

ВИШЕСТРУКА

15

9

24

100

64

164

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно _402_____ кандидата, и то:
- ___280____ кандидата чије се образовање финансира из буџета и
- ___122____ самофинансирајућих кандидата
На поједине студијске програме може се уписати следећи број кандидата:
Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

Интегрисане
академске
студије медицине

180

32

212

110.000

3.600 ЕУР

Интегрисане
академске
студије стоматологије

45

7

52

160.000

3.600 ЕУР

Интегрисане
академске
55
53
108
160.000
3.600 ЕУР
студије фармације
Интегрисане
академске
студије медицине на
20
20
5.500 ЕУР
5.500 ЕУР
енглеском језику*
Интегрисане
академске
студије стоматологије
10
10
5.500 ЕУР
5.500 ЕУР
на енглеском језику*
Укупно
280
122
402
* - У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ, ФАКУЛТЕТ ЋЕ ПРЕДЛОЖИТИ ДА СЕ РАСПИШЕ
КОНКУРС ЗА УПИС 50 КАНДИДАТА НА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ
НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ И 10 КАНДИДАТА НА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТОМАТОЛОГИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ. ШКОЛАРИНА ЗА ОБА СТУДИЈСКА ПРОГРАМА
ИЗНОСИ 5.500 ЕУР И НЕМА МЕСТА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА.
Уписне квоте су приказане у складу са мишљењем Националног савета за високо образовање и
одобрењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у и случају потребе, накнадно ће
бити усклађене са Одлуком Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине о броју места за упис
буџетских студената. Универзитет у Новом Саду задржава право да измени и допуни текст Конкурса.
Све евентуалне измене и допуне Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у
Новом Саду и интернет страници Факултета.
2.

Услови конкурисања:

У прву годину интегрисаних академских студија медицине и стоматологије као и основних
струковних и основних академских студија здравствене неге, основних академских студија медицинске
рехабилитације и основних струковних студија радиолошке технологије може да се упише лице које има
завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању.
За упис на студијски програм Основних струковних студија радиолошке технологије кандидат
приликом пријаве за полагање пријемног испита мора да приложи уверење о здравственој
способности у зони јонизујућег зрачења, издатог од стране службе медицине рада.
У прву годину интегрисаних академских студија фармације може да се упише лице које има
завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању или школу хемијскотехнолошког усмерења у четворогодишњем трајању.
У прву годину основних академских студија специјалне едукације и
рехабилитације
(модули:Вишеструка ометеност, Логопедија и Инклузивно образовање) може да се упише лице које има
завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању или другу средњу

школу из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању. За упис на студијски програм
основних академских студија Специјалне едукације и рехабилитације, кандидат мора да поднесе уверење о
процени говорно-језичких способности од стране надлежне установе или одговарајућег стручног лица које
је овлашћено да ту процену врши. Кандидатима ће бити пружена могућност да наведену проверу изврше и
на Медицинском факултету Нови Сад, у Новом Саду, приликом подношења пријаве за полагање пријемног
испита.
У прву годину интегрисаних академских студија на енглеском језику може да се упише лице које
има завршену одговарајућу средњу школу из претходних ставова Конкурса и ако влада енглеским језиком.
Кандидати за упис на акредитоване студијске програме на енглеском језику полажу пријемни испит на
енглеском језику из одговарајућих предмета за студијски програм за који су се определили, на потпуно исти
начин као и кандидати на српском језику. Кандидати се рангирају према критеријумима утврђеним
правилником који регулише ближе услове за упис и полагање пријемног испита на Факултету и Конкурсом.
Студент уписан на студијски програм Факултета на енглеском језику не може прелазити на исти студијски
програм који се реализује на српском језику.
Пријављивање, рангирање и упис кандидата страних држављана који испуњавају опште услове
Конкурса врши се на идентичан начин као и за држављане Републике Србије.
Провера знања енглеског језика врши овлашћена установа за проверу знања језика или комисија
коју именује декан.
Уколико је кандидат завршио претходне нивое образовања на енглеском језику, о чему подноси
одговарајуће исправе, сматраће се да испуњава услов познавања језика на којем се одвијају студије и не
мора да се проверава његово знање енглеског језика.
Кандидат, за упис на студије које се изводе на српском језику, приликом подношења пријаве на
конкурс за полагање пријемног испита опредељује се за језик на коме жели да полаже пријемни испит, а
који је у службеној употреби у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине
Војводине, писменим путем на посебном обрасцу прописаном од стране Аутономне покрајине Војводине.
Додатни услови уписа кандидата кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике
Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински секретаријат за
високо образовање и научно-истраживачку делатност ће бити доступни када о истом буду добијене детаљне
информације. Уколико Факултету буде одобрен одређен број места за упис кандидата кроз Програм
афирмативних мера, кандидати који по том основу стекно право уписа, уписују се у статусу студента који се
финансира из буџета, на рачун броја места за упис кандидата који сами финансирају своје студије, у оквиру
квоте одобрене за упис предвиђене Конкурсом за конкретан студијски програм.
Према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, везано за
афирмативни упис кандидата у првом конкурсном року по овом основу, кандидати су дужни да приликом
пријаве на конкурс обавесте Службу за студије првог и другог степена подношењем одговарајућих
потврда.
Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама
који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет, а у складу са
објективним могућностима Факултета.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних и интегрисаних студија у првом
конкурсном року, могу се пријавити за полагање пријемног испита на више студијских програма под
условом да се пријемни испити не одржавају у исто време. У исто време се одржавају испити за : 1)
интегрисане студије медицине и интегрисане студије медицине стоматологије (на српском и на енглеском
језику); 2) основне академске студије медицинске рехабилитације, основне академске студије здравствене
неге, основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације - сва три модула, основне струковне
студије рaдиoлoшкe тeхнoлoгиje и основне струковне студије здравствене неге.
Приликом пријаве на конкурс за полагање пријемног испита на студијски програм Специјалне
едукације и рехабилитације, кандидат мора да писаним путем поређа све модуле по редоследу тако да као
први наведе модул који првенствено жели да упише, затим други и на крају модул ког последњег жели да
упише. Истом приликом кандидат се изјашњава о томе да ли му је, као услов за рангирање, битније да
упише жељени модул или да студира у статусу студента који се финансира из буџета. Редослед опредељења
је битан јер ће кандидат бити распоређен на онај модул и у оном статусу за који има довољан број бодова
утврђених на јединственој ранг-листи али не значи приоритет при сачињавању ранг-листе.

За пријаву на конкурс за студијски програм здравствене неге кандидати се морају определити или за
струковне студије или за академске студије.
Држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству и страни
држављани који су средњу школу завршили у иностранству могу конкурисати за упис на Медицински
факултет по претходно извршеном признавању школских исправа стечених у иностранству. Ако ови
кандидати немају решењем признате стране школске исправе потребне за упис, високошколска установа ће
им омогућити да конкуришу уз потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја односно
надлежног Покрајинског секретаријата Aутономне Покрајине Војводине, о томе да је започето признавање
њихових школских исправа стечених у иностранству. Приликом уписа, кандидати су дужни да
високошколској установи поднесу решења о признавању страних школских исправа.
Упис држављана Републике Србије и припадника српске националне мањине из суседних земаља
који су претходно школовање завршили у иностранству биће усклађено са општим одредбама Заједничког
конкурса.
Страни држављанин може се уписати на студијске програме под истим условима као домаћи
држављанин у погледу претходног образовања, ако познаје језик на коме се изводи настава и ако је
здравствено осигуран.
Проверу знања српског језика за стране држављане обавља надлежно тело Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду.

3.

Полагање пријемног испита:

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија на српском језику и енглеском језику полажу
квалификационо-класификациони пријемни испит. Провера знања се врши на основу одговора на тестпитања из следећих предмета (истовремено):
–

на интегрисаним академским студијама медицине и стоматологије (нa српскoм и eнглeскoм jeзику):
хемија и биологија, по истоветним тест-питањима;

–

на интегрисаним академским студијама фармације: хемија и математика;

–

на основним академским и основним струковним студијама здравствене неге: биологија и хемија
или биологија и здравствена нега;

–

на основним академским студијама специјалне едукације и рехабилитације: биологија и
психологија;

–

на основним академским студијама медицинске рехабилитације: биологија и хемија или биологија
и здравствена нега;

–

на основним струковним студијама радиолошке технологије: биологија и физика или биологија и
здравствена нега

Кандидат не полаже пријемни испит из предмета из којег је као ученик трећег или четвртог разреда
средње школе освојио прво, друго или треће појединачно место на републичком такмичењу које организује
Министарство надлежно за област образовања или на међународном такмичењу, из предмета који се полаже
на пријемном испиту, што се доказује дипломом о добијеној награди, коју кандидат прилаже приликом
конкурисања. Овим кандидатима признаје се максималан број бодова из тог предмета. Претходно наведено
се не односи на награде освојене на републичким и међународним смотрама научног и уметничког
стваралаштва талената, смотрама научних радова, смотрама такмичарског карактера и сл.
Комисија за спровођење пријемног испита Факултета утврђује испуњеност услова за ослобађање од
полагања пријемног испита.
Кандидат који је освојио једну од поменутих награда вреднује се максималним бројем бодова из тог
предмета.

Лица која имају завршен први степен студија (медицинског, стоматолошког, фармацеутског или
ветеринарског смера) за упис на студијске смерове медицинског усмерења или из поља друштвенохуманистичких наука (социологија, педагогија, психологија, филозофија) за упис на студијски програм
специјалне едукације и рехабилитације не полажу пријемни испит већ се уписују на лични захтев, у
одговарајућу годину студија одређеног студијског програма, на основу признатих испита и остварених
ЕСПБ бодова,у статусу самофинансирајућег студента до завршетка студија.Кандидати подносе писмени
захтев и сву потребну документацију, према правилником који регулише ближе услове за упис и полагање
пријемног испита на Факултету (доступан на интернет страници Медицинског факултета у Новом Саду, на
адреси www.mf.uns.ac.rs, у делу Download/Pravilnici), у другом конкурсном року .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.
Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити
преношење ЕСПБ бодова-НИЈЕ ДОЗВОЉЕН пренос ЕСПБ бодова између различитих нивоа студија (са
студија првог степена на студије другог степена, са студија другог степена на докторске студије), као ни
пренос ЕСПБ бодова између различитих врста студија (са струковних на академске и обратно).
Пријемни испит за студијске програме медицине , стоматологије и фармације (на српском и
енглеском језику) спроводи се истог дана - 27. 06. 2018. године, тако што се пријемни испит за упис на
студије медицине и стоматологије (на српском и енглеском језику) полаже са почетком у 12 часова и траје
до 15 часова а пријемни испит за упис на студијски програм фармације се полаже у 16 часова и траје до 20
часова док се пријемни испит за остале студијске програме спроводи истовремено – 29. 06. 2018. године, са
почетком у 12 часова и траје до 15 часова. Кандидати су дужни да у пријави назначе за који студијски
програм конкуришу. Кандидати могу конкурисати на више студијских програма ако се пријемни испити
одржавају у различитим данима или у различито време, с тим да су дужни да сваки пут полажу пријемни
испит и уплате трошкове полагања пријемног испита за обе пријаве.
Провера знања енглеског језика одржаће се 27. јуна 2018. године са почетком у 15.30 часова.
На одржавање реда на пријемном испиту примењују се одредбе члана 6. Правилника 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, ако другачије није уређено правилником који регулише ближе
услове за упис и полагање пријемног испита на Факултету.
На пријемном испиту дозвољено је само коришћење сопственог знања уз таблице периодног
система елемената коју кандидат добија на пријемном испиту приликом добијања теста и електронског
калкулатора који је прегледало лице задужено за надзор над спровођењем пријемног испита.
4. Конкурсни рокови:
Први конкурсни рок:
пријављивање кандидата
полагање пријемног испита
објављивање
јединствене
(прелиминарне)
ранг листе
објављивање коначне ранг листе
прозивање кандидата за упис на Основне
академске студије специјалне едукације и
рехабилитације
упис примљених кандидата

20, 21. и 22. јуна 2018.
27. јуна и 29. јуна 2017. године
30. јуна 2018. године
6. јула 2018. године
7. јула 2018. године са почетком у 10
часова
Од 9. до 13. јула 2018. (до 16. јула
2018.године)
–видети
тачку
7.
Конкурса

Други конкурсни рок: (Детаљан текст конкурса биће објављен на сајту Факултета након
извршеног уписа у првом конкурсном року)
пријављивање кандидата
полагање пријемног испита
pровера знања енглеског језика
објављивање прелиминарне ранг листе

3.и 4. септембар 2018. године
6. септембар 2018. године
6. септембар 2018. године
7. септембар 2018. године

објављивање коначне ранг листе
упис примљених кандидата

10. септембар 2018. године
до 28. септембра 2018. године

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Приликом пријављивања на конкурс, као и приликом уписа кандидата који су стекли право уписа,
подносе се документа на начин усклађен са осталим одредбама из Заједничког конкурса.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да поднесу на увид ОРИГИНАЛНА
ДОКУМЕНТА а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
 личне карте (у случају личних карата са чипом, Факултет ће исте очитати)
 сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (решење о признавању страних
школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак
признавања, потврду да су предата на признавање)
 диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (решење о признавању страних
школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак
признавања, потврду да су предата на признавање)
 доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара на жиро
рачун Медицинског факултета број 840-1633666-55 позив на број 742-105
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом важећу личну карту или
важећи пасош.
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита
6.600,00
динара
- за упис:
o упис у зимски семестар и колективно осигурање студената
5.500,00
динара
o школарина, у најмањем износу од једне четвртине укупне школарине одређеног
студијског програма, за самофинасирајуће студенте.
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.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија на српском језику полажу квалификационокласификациони пријемни испит. Право уписа у прву годину имају кандидати по оствареном редоследу у
оквиру броја предвиђеног за упис на основу коначне ранг листе. Ова ранг листа сачињава се на основу
успеха из средње школе (минимум 16 поена, максимум 40 поена) и успеха на пријемном испиту (максимум
60 поена). Рангирају се кандидати који су на пријемном испиту из сваког појединачног предмета освојили
најмање 7 поена од укупног броја поена. Уколико два или више кандидата имају исти број остварених
бодова ( бодови из средње школе+бодови на пријемном испиту) предност при упису има кандидат са већим
бројем бодова остварених на пријемном испиту.
Кандидат који стекне право уписа на више студијских програма дужан је да се изјасни о упису
на само један студијски програм (Служби за студије првог и другог степена, на шалтеру) због обавезе
редовног присуства на настави која се одржава истовремено на свим студијским програмима.
Кандидати који су положили пријемни испит за упис на студијски програм Основних академских
студија специјалне едукације и рехабилитације рангирају се према укупном броју бодова остварених по
свим основама који се вреднују за упис на јединственој ранг листи. Коначно опредељење канидидат ће
изразити на за то посебно обавезној јавној прозивци која ће се одржати 7. јула 2018. године са почетком у
10 часова. На основу броја бодова на јединственој ранг-листи и опредељења кандидата врши се
распоређивање кандидата по модулима. Приликом прозивке сваки кандидат који је стекао право уписа ће
писмено потврдити своје опредељење на обрасцу који ће добити том приликом. Прво се распоређују
кандидати који су остварили највећи укупан број бодова а затим, на евентуално преостала слободна места за

упис, кандидати који су остварили мањи број бодова, до броја предвиђеног за упис. На прозивку треба да
дођу сви кандидати који су положили пријемни испит.
Уколико се неко од кандидата не појави на посебној обавезној јавној прозивци из претходног става,
сматраће се да је одустао од уписа.
У случају постојања оправданог разлога за изостанак кандидата са јавне прозивке, у име и за рачун
кандидата опредељење може изразити члан породице или лице које са кандидатом живи у заједничком
домаћинству или друго овлашћено лице.
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.
Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија, као студенти чије се студије
финансирају из БУЏЕТА, према коначној ранг листи, дужни су да се упишу 9, 10. или 11. јула 2018.
године, до 14:00 часова. Кандидат који се не упише у овом термину, сматраће се да је одустао од уписа.
Кандидати који су стекли право уписа у статусу САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ студента, према
коначној ранг листи, дужни су да се упишу дана 12. и 13. јула 2018. године, до 14:00 часова. Кандидат
који се у овом термину не упише, сматраће се да је одустао од уписа.
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
одржаће се 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 одржаће се 13. јула 2018. године са
почетком у 14.30 часова. Упис ових кандидата је 16. јула 2018. године до 14 часова.
На прозивку се јављају искључиво кандидати који су положили пријемни испит, а на ранг листи су били
преко броја предвиђеног за упис – ван квоте. 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;
Уколико се на одређени студијски програм не упише конкурсом предвиђен број кандидата, слободна
места биће понуђена НА ПРОЗИВЦИ кандидатима који су конкурисали за други студијски програм,
положили пријемни испит, а нису на том студијском програму остварили право уписа, ако су полагали исти
пријемни испит, према редоследу на коначној ранг листи.

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на тачност матичних података, бодовање општег успеха из
средње школе, број бодова освојених на пријемном испиту, своје место на ранг-листи, регуларност поступка
утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита и захтевати увид у своје тестове.
Приговор се подноси председнику Комисије за спровођење пријемног испита и упис кандидата
Факултета, у року од 36 сати од објављивања прелиминарних ранг-листи на Факултету, односно 2. јула
2018. године (први конкурсни рок) до 12 часова, путем Службе за студије првог и другог степена.
Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора, односно 3. јула 2018.
године.
9. Упис страних држављана:
Страни држављани могу конкурисати за упис на Медицински факултет уз презентовање истоветне
документације као и држављани Републике Србије. Сва документација мора бити преведена од стране
овлашћеног судског тумача и нострификована од стране овлашћене институције у Републици Србији.
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
www.mf.uns.ac.rs у делу DOWNLOAD/Pravilnici.
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

