УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
Деканат – Служба за студије првог и другог степена
Дана: 14.06.2018.
ВАЖНИ ДАТУМИ
У ВЕЗИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК. 2018/2019.
ГОД.
- ПРИЈАВА НА КОНКУРС 20. јуна (од 8:00 – 14:00 часова), 21. јуна (од 8:00 – 14:00 часова), и 22. јуна(од
8:00 – 14:00 часова), 2018. године.
- ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
27. јуна 2018. год. медицина, стоматологија од 12:00 – 15:00 часова
27. јуна 2018. год. фармација од 16:00 – 20:00 часова
29. јунa 2018. год. здравствена нега (струковне и академске) , специјална едукација и рехабилитација,
медицинска рехабилитација, радиолошке технологије од 12:00 – 15:00 часова
-

-

-

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ (ПРЕЛИМИНАРНЕ) РАНГ ЛИСТЕ:
најкасније до 30. јуnа 2018. године у 14:00 часова
Кандидати који имају примедбе на израчунат број бодова могу поднети приговор председнику Комисије за
спровођење пријемног испита путем Службе за студије првог и другог степена и захтевати увид у своје
тестове,
02. јула 2018. године од 10:00 – 12:00 часова
ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС:
најкасније до 06. јула 2018. године у 14:00 часова.
ОБАВЕЗНА ПРОЗИВКА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС
НА СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ:
07. јула 2018. године (СУБОТА) у 10:00 часова (Амфитеатар Факултета). Кандидати ће се изјашњавати о
модулу за упис. Уколико се кандидат не појави на обавезној прозивци, 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.
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА:
- 9. , 10. И 11. јула 2018. год.(од 8:00–14:00 часова) ЛИЦА КОЈА СУ СТЕКЛА ПРАВО УПИСА НА ТЕРЕТ
БУЏЕТА . Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа. На његово место
се уписује кандидат који је испунио предвиђене услове за упис у статусу самофинансирања (први следећи иза
последњег за финансирање из буџета, на коначној ранг листи).
- 11. јула 2018. год. , са почетком у 14:30 часова (Амфитеатар факултета) обавиће се јавна прозивка за
евентуална преостала места на буџету. Прозвани кандидати за буџетска места су дужни да се упишу дана 12.
или 13. јула 2018. године ( од 8:00 до 14:00 часова). Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се
да је одустао од уписа.
- 12. И 13. јула 2018. год.(од 8:00–14:00 часова) ЛИЦА КОЈА СУ СТЕКЛА ПРАВО УПИСА У СТАТУСУ
САМОФИНАНСИРАЊА. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

ПРОЗИВКА: Кандидат који је стекао право уписа а не упише се до 13. јула 2018. год., сматраће се да је
одустао од уписа. На његово место се уписује кандидат који је испунио предвиђене услове за упис, следећи који
је био преко броја предвиђеног за упис. Прозивка ових кандидата извршиће се према редоследу са коначне
ранг-листе, јавно 13. јула 2018. године у 14:30 часова (Амфитеатар Факултета). На прозивку се јављају
искључиво кандидати који су стекли право уписа, а на ранг листи су били преко броја предвиђеног за упис.
Кандидат (или у случају објективне спречености – члан породичног домаћинства) 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. 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.
 Упис прозваних кандидата вршиће се 16. јула 2018. године до 14:00 часова. Кандидати који се до тог рока
не упишу на Факултет сматраће се да су одустали од уписа.
ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
Проф.др Зоран Комазец, с.р.

