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КОНКУРС ЗА УПИС
НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
2. КОНКУРСНИ РОК
за школску 2017/2018. год.

1.

Број слободних места за упис студената
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

На факултет се може уписати 90 студената:
- 90 самофинансирајућих студената на енглеском језику
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Интегрисане академске
студије медицине на
енглеском језику
Интегрисане академске
студије стоматологије
на енглеском језику

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина
(у еврима)

0

70

70

5.500 Е

0

20

20

5.500 Е

2. Услови конкурисања:
У прву годину студија медицине и стоматологије, може да се упише лице које има завршену гимназију
или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању.
У прву годину интегрисаних академских студија на енглеском језику може да се упише лице које има
завршену одговарајућу средњу школу из претходног става и ако влада енглеским језиком (обавезна провера
знања у складу са Правилником о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог
степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад, доступан на линку
http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima%20za%20upis.pdf. 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. Кандидати се рангирају према
критеријумима утврђеним правилником који регулише ближе услове за упис и полагање пријемног испита на
Факултету и Конкурсом.
Страни држављани се пријављују на конкурс, рангирају се и уписују на студијски програм под истим
условима као и држављани Републике Србије.
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може конкурисати за
упис на Медицински факултет по претходно извршеном признавању школских исправа стечених у иностранству,
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење,

97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) и посебним општим
актом Универзитета. 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, о томе да је започето признавање њихових школских
исправа стечених у иностранству. Кандидати су дужни да, до почетка наставе, Факултету поднесу решења о
признавању страних школских исправа.
Лица која имају завршен први степен студија могу да конкуришу у складу са чланом 11. Правилника о
ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења
пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад.
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 на енглеском
језику и не мора да се проверава његово знање енглеског језика.
Пријава на Конкурс, полагање пријемног испита и рангирање кандидата врши се према Правилнику о
ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења
пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад ( текст доступан на сајту Факултета на горе наведеном
линку).
Важна напомена: Студент уписан на студијски програм Факултета на енлеском језику не може прелазити
на исти студијски програм који се реализује на српском језику и подразумева студирање на енглеском
језику до завршетка студија (дипломирања).

3.

Полагање пријемног испита:

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија на одређеном студијском програму за школску
2016/2017 годину полажу квалификационо-класификациони пријемни испит на енглеском језику. Провера знања
се врши на основу одговора на тест-питања из следећих предмета:
–
–

На интегрисаним студијама медицине и стоматологије: Хемија и Биологија, по истоветним тестпитањима;
Провера знања енглеског језика у виду теста и усменог испита.

Провера знања енглеског језика врши овлашћена установа за проверу знања језика или комисија коју именује
декан.
Кандидати који поседују одговарајући сертификат о знању енглеског језика треба уз пријаву да приложе
копију сертификата на основу кога Комисија може донети одлуку да кандидат не мора да приступи провери
знања језика.
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 на енглеском језику и не
мора да се проверава његово знање енглеског језика.
4. Конкурсни рокови:
пријављивање кандидата
полагање пријемног испита
објављивање прелиминарне ранг листе
објављивање коначне ранг листе
упис примљених кандидата

04.и 05. септембар 2017.
07. септембар 2017.
11. септембар 2017.
13. септембар 2017.
14-22. септембра 2017.
(према тачки 7. Конкурса)

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Приликом пријављивања на конкурс, као и приликом уписа кандидата који су стекли то право, подносе
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 (купује се у скриптарници) подносе фотокопије следећих докумената:





лична карта (или пасош за стране држављане) на увид и фотокопија истог документа. У случају
чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту.
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, прималац Медицински
факултет у Новом Саду.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита
- након обављеног пријемног испита, кандидати који су стекли право уписа , уплаћују :
o
o

Упис у зимски семестар и колективно осигурање студената
Школарина (целокупан износ или половина износа или четвртина износа)

6.600,00 динара
5.500,00 динара

Пријавни лист за конкурс и уплатнице купују се у Скриптарници Факултета, као и целокупан уписни
материјал! Цена уписног материјала је 960,00 динара.
Школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској протувредности (средњи кур НБС) на дан
уписа или директном девизном дознаком из иностранства.
(Школарина се плаћа приликом уписа у једнократном износу или у две, три или четири рате, по избору)
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Рангирање кандидата за упис врши се према Правилнику о ближим условима за упис на интегрисане
студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету
Нови Сад ( текст доступан на сајту Факултета на горе наведеном линку).
Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија на енглеском језику у школској
2017/2018. години, дужни су да се упишу до 22. септембра у 12,00 часова. Кандидат који се до овог термина
не упише, сматраће се да је одустао од уписа. На дан 22. септембра у 13:00 часова одржаће се јавна
прозивка за евентуална преостала слободна места. На слободна места се уписује кандидат који је испунио
предвиђене услове за упис, а на ранг листи је био преко броја предвиђеног за упис. Уколико дође до
померања листе (због неуписаних кандидата) право на упис стиче наредни кандидат са листе за упис, а ови
кандидати морају да се упишу закључно до 22. септембра у 14:00 часова.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
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, 12. септембра 2017. од 10.00-12.00.

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 призната од стране овлашћене институције у Републици Србији.
10. Напомена: Конкурс је сачињен у складу са Статутом Универзитета у Новом Саду и Статутом
Медицинског факултета Нови Сад, према Правилнику о упису студената на студијске програме Универзитета у
Новом
Саду
(текст
доступан
на
сајту
Универзитета-www.uns.ac.rs,
на
линку
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/138-pravilnik-o-upisu-studenata-na-studijskeprograme-univerziteta-u-novom-sadu2%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%98%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%
D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%
82%D0%B5%D1%82%D0%B0-www.mf.uns.ac.rshttps://www.google.rs/?gws_rd=ssl
и Правилнику о ближим
условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита
на Медицинском факултету Нови Сад, доступног на линку
http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima%20za%20upis.pdf.
Сви детаљи везани за припремну наставу, пријаву, пријемни испит, упис, студијске програме и др.,
доступни су на сајту Факултета, страница на енглеском језику http://www.medical.uns.ac.rs/en/index.php
Контакт телефони за добијање информација:
Медицински факултет Нови Сад, Служба за студије првог и другог степена
телефон: 021/420-102, e-mail: medns.studiesinenglish@mf.uns.ac.rs ; dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
ДЕКАН
Проф. др Снежана Бркић

