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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да ће организовати припремна
настава за полагање пријемног испита, за упис у прву годину у школској 2018/2019.
години у првом и другом конкурсном року, на Медицинском факултету Нови Сад
Универзитета у Новом Саду, на студијске програме:
интегрисаних академских студија:
 медицине (на српском и енглеском језику)
 стоматологије (на српском и енглеском језику)
 фармације (на српском језику)
2. основних академских студија (на српском језику):
 здравствене неге
 специјалне едукације и рехабилитације
 медицинске рехабилитације
3. на основним струковним студијама (на српском језику):
 здравствене неге
 радиолошке технологије
1.

Припремна настава на српском језику организоваће се у периоду од 25. фебруара
до 10. јуна 2018. године, току 15 (петнаест) седмица, недељом, из сваког предмета по 3
часа, а 10. јуна 2018. године обавиће се пробно тестирање.
Припремена настава на српском језику одржаваће се на Медицинском факултету
Нови Сад, у Новом Саду, на адреси Хајдук Вељкова бр. 3, према следећем распореду:
АМФИТЕАТАР 1
Хемија
9,00 – 11,30
Биологија
12,00 – 14,30
АМФИТЕАТАР 2
Здравствена нега
9,00 – 11,30
Математика 12,00 – 14,30
АМФИТЕАТАР ФАРМАЦИЈЕ
Психологија 9,00 – 11,30
УЧИОНИЦА ИСПРЕД ЗАВОДА ЗА ФИЗИОЛОГИЈУ ИЛИ УЧИОНИЦА ИСПРЕД
ЗАВОДА
ЗА
ФАРМАКОЛОГИЈУ,
ТОКСИКОЛОГИЈУ
И
КЛИНИЧКУ
ФАРМАКОЛОГИЈУ Физика 9-11.30
Припремна настава из предмета Здравствена нега, Психологија и Физика ће се
организовати уколико се пријави довољан број кандидата-минимално 10 или више
кандидата.
Припремна настава полагање пријемног испита за упис на студијске програме на
енглеском језику, из предмета Хемија и Биологија, организоваће се у периоду непосредно
пре полагања пријемног испита у другом конкурсном року, са фондом од 45 часова, након
што Универзитет у Новом Саду одреди термине полагања пријемног испита и уписа у
другом конкурсном року. Распоред и време одржавања припремне наставе одредиће
Факултет.
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Утврђује се предлог цене припремне наставе на српском језику у износу од
30.000,00 динара (словима: тридесет хиљада динара) односно 15.000,00 динара
(словима: петнаест хиљада динара) по предмету, и упућује Савету Факултета на
одлучивање.
Утврђује се предлог цене припремне наставе на енглеском језику у износу од
500,00 евра (словима: пет стотина евра) по предмету, и упућује Савету Факултета на
одлучивање.
КОНАЧНУ ЦЕНУ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ УТВРДИЋЕ САВЕТ МЕДИЦИНСКОГ
ФАКУЛТЕТА НОВИ САД, о чијој одлуци ће се кандидати благовремено обавестити.

Износи за припремну наставу уплаћују се на рачун Факултета број 8401633666-55, са позивом на број 742-102.
Моле се кандидати који су из Новог Сада да донесу доказе о уплати ПРЕ дана
одржавања припремне наставе.

