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УВОД 

План рада Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за 2022. годину обухвата послове и радне задатке 

у оквиру делатности Факултета: 

 наставно-образовна делатност 

 научноистраживачки рад 

 међународна сарадња 

 издавачка и библиотечка делатност 

 кадровска политика 

 рад органа и стручних тела 

 обезбеђивање услова за рад студентских организација 

 опрема и одржавање 

 обезбеђење квалитета 

 остале активности. 

1. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ  

Током 2022. године планира се наставак активности у циљу реализације студијских програма основних, 

интегрисаних, мастер, специјалистичких и докторских студија, здравствених специјализација и континуиране 

медицинске едукације. Пандемија COVID-19 је у протеклe две године отежавала одржавање наставе која се 

одвијала у хибридном облику. У току 2022. године очекујемо нормализацију наставних активности уз 

прилагођавање тренутним условима. 

Активности ће обухватити промоцију студијских програма, организацију припремне наставе, организацију 

пријемног испита и упис студената, као и реализацију наставног процеса, у складу са актуелним 

епидемиолошким условима. Факултет ће и ове године на нивоу Заједнице медицинских факултета наставити са 

активностима у заједничком дефинисању будућег пријемног испита у условима постојања државне матуре.  

1.1. ПРОМОЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ  

У оквиру промотивних активности планира се припрема и штампање промотивних материјала, учешће на 

сајмовима образовања, као и организовање припремне наставе за упис нове генерације студената. 

Припремна настава на српском језику из предмета Хемија, Биологија, Математика, Здравствена нега, Психологија 

и Физика за студенте интегрисаних, основних академских и основних струковних студија биће организована 

током 15 седмица, у периоду од 27. 2. 2022. до 12. 6. 2022. године, када ће бити организовано пробно тестирање. 

Припрeмнa нaстaвa зa упис нa студиjскe прoгрaмe Медицина и Дентална медицина нa eнглeскoм  jeзику, из 

прeдмeтa Хeмиja и Биoлoгиja, oргaнизoвaћe сe у пeриoду нeпoсрeднo прe пoлaгaњa приjeмнoг испитa у другoм 

кoнкурснoм рoку, након што Универзитет у Новом Саду одреди термине полагања пријемног испита и уписа у 

другом конкурсном року, након чега ће се oбaвити пробно тeстирaњe. Припремна настава ће као и претходних 

година бити доступна и online за студенте који нису у могућности да прате наставу на Факултету.  



 

 

Као и претходних година биће организована припремна година и припремни семестар за заинтересоване 

кандидате за упис на студије на енглеском језику. Припремни семестар би обухватио припремну наставу из 

области природних наука (Биологија и Хемија) и основних медицинских предмета (Основе анатомије и 

физиологије), док припремна година обухвата и наставу из српског и енглеског језика у трајању од једног 

семестра. 

 1.2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИС СТУДЕНАТА  

Пријемни испит за студенте интегрисаних и основних студија планира се за крај јуна месеца, у складу са 

договором са осталим факултетима у Заједници медицинских факултета Србије. Као и претходне године, планира 

се организовање пријемног испита и упис студената на енглеском језику у првом уписном року. Уписне квоте ће 

бити као и претходних година и одговараће максималним одобреним квотама (Табела 1). Упис на мастер, 

специјалистичке и докторске студије планира се за октобар месец, а упис на здравствене специјализације и уже 

специјализације за априлски и октобарски уписни рок. 

Табела 1. Уписне квоте и висина школарине на студијским програмима Медицинског факултета у Новом Саду 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Школарина 

за држављане 

Србије (дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 

Интегрисане академске студије медицине  180 32 212 130.000 3.600 ЕУР  

Интегрисане академске студије денталне медицине  45 7 52 160.000 3.600 ЕУР 

Интегрисане академске студије фармације  55 53 108 160.000 3.600 ЕУР 

Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику  - 70 70 6.500 ЕУР 6.500 ЕУР 

Интегрисане академске студије денталне медицине на енглеском језику - 20 20 6.500 ЕУР 6.500 ЕУР  

Основне академске студије здравствене неге  50 52 102 88.000,00 2.000 ЕУР 

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације  

Модул: Логопедија  20 18 38 88.000,00 2.000 ЕУР 

Модул: Вишеструка ометеност  20 14 34 88.000,00 2.000 ЕУР 

Основне академске студије медицинске рехабилитације  40 5 45 88.000,00 2.000 ЕУР 

Основне струковне студије радиолошке технологије 35 10 45 88.000,00 2000 ЕУР 

Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству - 25 25 100.000,00 2.500 ЕУР 

Мастер академске студије здравствене неге 3 21 24 100.000 2.500 

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације 4 32 36 100.000 2.500 

Мастер академске студије медицинске рехабилитације 3 17 20 100.000 2.500 

Докторске академске студије биомедицинских наука  15 85 100 200.000,00 3.500 

Према новом акредитационом плану биће уписани студенти прве и друге године интегрисаних академских 

студија Медицине, Денталне медицине и Фармације, основних академских студија Здравствене неге, Специјалне 

едукације и рехабилитације и Медицинске рехабилитације, мастер студија Здравствене неге и Специјалне 

едукације и рехабилитације, као и Докторских академских студија биомедицинских наука. У том смислу биће 

организовани састанци са наставницима на предметима који ће се организовати по први пут. На студије прве 

године Основних струковних студија радиолошке технологије, Мастер академских студија медицинске 

рехабилитације и Специјалистичких академских студија ране интервенције у детињству уписиваће се студенти 

који ће студирати према важећем акредитационом плану из 2016. године.  



 

 

У оквиру Заједнице медицинских факултета наш факултет ће се активно укључити у изналажењу најбољег модела 

будућег пријемног испита који ће бити јединствен за све медицинске факултете у земљи, а који ће се 

организовати упоредо са државном матуром.  

У оквиру Заједнице медицнских факултета, наш Факултет ће у договору са осталим медицинским факултетима, 

фармацеутским факултетом и  стоматолошким факултетима да упути предлог Министарству здравља Републике 

Србије за увођење нових специјализација и ужих специјализација, као и за ревизију планова и програма 

постојећих специјализација.  

1.3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

На свим нивоима студија настава ће се одвијати у складу са актуелним епидемиолошким условима. Уколико буде 

потребно део наставе или комплетна настава ће се одвијати online преко одговарајућих платформи, а накнадно 

ће се обезбедити услови за извођење практичне наставе. Уколико буде онемогућено извођење наставе на 

клиникама планира се одржавање практичне наставе у тренажним центрима и коришћење софтвера Body 

Interact.  

 

Реализација наставног процеса до 30. септембра 2022. године одвијаће се према календару наставе који је 

усвојен почетком школске 2021/22. године, а након тога према календару наставе који ће бити усвојен од 

Наставно-научног већа пре почетка школске 2022/23. године. Испити ће се одвијати у предвиђеним испитним 

роковима: јануарски (24.1-11.2), мартовски – апсолвентски (7-11.3), априлски (4-14.4), мајски – апсолвентски (9-

13.5), јунски (6-17.6), јулски (4-15.7), августовски (15-26.8), септембарски (5-14.9) и октобарски (26-30.9), док ће 

датуми термини за новембарски и децембарски апсолвентски испитни рок бити дефинисани почетком школске 

2022/23. године.  

Почетком године катедре су обавештене о обавези достављања месечних извештаја о одржаној настави и другим 

активностима наставника и сарадника. Током године радиће се на уобличавању обрасца извештаја и изналажењу 

начина за лакше приступање и попуњавање обрасца, као и за обраду добијених података. 

У складу са епидемиолошком ситуацијом планира се спровођење теста ретенције знања међу студентима четврте 

и шесте године Медицине и студентима пете године Фармације. 

Кандидатима који испуњавају услове биће омогућена пријава и одбрана завршних радова. 

У оквиру пројекта дуалног/кооперативног образовања Additional education as a response to novel healthcare 

industry profession demands који је прихваћен за финансирање од стране Регионалног чeлинџ фонда Србија и 

Развојне банке Немачке планирана је сарадња са партнерима из привреде (Хемофарм АД, Carnomed doo и 

Mihajlovic Health Analytics) у реализацији практичне in-company наставе изборног предмета Стручно усмерено 

образовање здравствених радника у фармацеутској индустрији за студенте интегрисаних академских студија 

фармације (пета година), медицине (пета година), стоматологије (четврта година, студијски програм акредитован 

2014. године) и денталне медицине (пета година, студијски програм акредитован 2021. године). 

На здравственим специјализацијама и ужим специјализацијама настава ће се одвијати према предвиђеним 

програмима ажурираним од стране надлежних катедри, а у складу с Правилником о специјализацијама 

Републике Србије и Медицинског факултета у Новом Саду. Специјалистичка кружења ће се обављати у нашим 



 

 

наставним базама према плану и програму. Кориговаће се термини одржавања специјалистичких испита и начин 

полагања ускладитити са осталим медицинсиким факултетима. Такође је планирано да се резмотре могућности 

да се део специјалистичког кружења спроведе у другим терцијарним установама у  Србији или иностранству 

(уколико наше наставне базе не располажу потребном опремом или кадровима). Планирана је измена 

Правилника о специјализацијама Медицинског факултета у Новом Саду. У циљу омогућавања уписа свих 

заинтересованих  на здравствене специјализације специјализације, поготово дефицитарне гране, Служба за 

специјализације ће бити у сталном контакту са здравственим установама АП Војводине како би се обезбедио 

довољан број ментора  и просторних могућности за њихово квалитетно спровођење. 

Активности у оквиру континуиране едукације одвијаће се према годишњем програму рада и плану активности 

Центра за континуирану медицинску едукацију. У предвиђеним роковима прикупљаће се предлози програма 

континуиране едукације са документацијом неопходном за акредитацију, а након тога ће се направити план 

одвијања програма континуиране едукације по месецима.  

2. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД  

Током 2022. године планира се ангажовање наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови 

Сад на актуелним међународним пројектима (укупно 6), као и на националним пројектима из програма ПРОМИС 

(укупно 2) и пројектима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (8 

краткорочних и 14 дугорочних пројеката у пројектном циклусу 2021-2024), а очекује се и почетак реализације 

пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ (1 пројекат из области биомедицинских наука где је Медицински факултет 

носилац, као и 2 пројекта из области природних наука и 1 пројекат из области друштвених и хуманистичких наука 

на којима је учесник). 

У складу са трендом претходних година и у наредној години се очекује повећање броја радова објављених у 

националним и међународним часописима, као и учешће наставника, сарадника и истраживача на националним 

и међународним научним скуповима. У циљу препознавања Медицинског факултета Нови Сад као релевантне 

научноистраживачке организације наставиће се са применом мера за повећање научне продуктивности 

наставника, сарадника и истраживача кроз примену строгих критеријума за изборе у звања и награђивање 

најуспешнијих истраживача. Планира се повећање броја категорија и висине награде за научну продуктивност 

кроз доношење правилника о признањима и наградама факултета, али и спровођење одговарајућих мера ради 

повећања научне учинковитости исподпросечних истраживања. Такође, у плану је и расписивање „интерног“ 

позива Факултета за финансирање најбољих предлога пројеката наставника и истраживача Факултета из 

сопствених средстава. 

И у наредном периоду Факултет ће наставити да ради на унапређивању научноистраживачких компетенција 

наставника и сарадника кроз подршку академске мобилности, учешћа на стручним скуповима, семинарима и 

курсевима, правовремено и адекватно обавештавање о актуелним програмима и пројектним позивима, али и 

кроз организовање предавања гостујућих предавача из земље и иностранства, подршку за коришћење 

електронских сервиса и усавршавање механизама у регулисању етичких аспеката научног рада повезаних са 

питањима одговорности истраживачког понашања. 

У складу са Програмом научног развоја студената основних академских, мастер и интегрисаних студија вршиће 

се одабир квалитетног научноистраживачког подмлатка у склопу редовне наставе – током часова теоријске и 



 

 

практичне наставе, консултација, менторског рада током израде семинарских, студентских научних и завршних 

радова, као и на испитима. Програм развоја научног подмлатка обухвата и подршку раду студентске Научне 

секције, омогућавање учешћа студената на националним и међународним научним скуповима, организовање 

предавања, трибина и радионица које имају за циљ упознавање студената са научноистраживачким радом у 

различитим областима, подршку програма размене студената у циљу стручног и научног усавршавања, подршку 

стручних и научних екскурзија и других видова усавршавања, рано укључивање студената у научне пројекте са 

циљем да се заинтересују за научни рад и упознавање са механизмима у регулисању етичких аспеката научног 

рада повезаних са питањима одговорности истраживачког понашања. Кроз различите обуке 

научноистраживачког подмлатка биће извршена едукација везана за регулисање питања конфликта интереса, 

ауторства, сарадње у науци и последица манипулације подацима у научноистраживачком раду. 

Захваљујући иновираној структури и садржају докторских студија биће омогућена имплементација савремених 

достигнућа у наставни процес и реализовање квалитетних докторских дисертација у мултидисциплинарним 

областима. Прва генерација студената на овом студијском програму уписана је 2021/22. године и очекује се 

повећање броја квалитетних докторских дисертација, чији ће резултати бити објављени у релевантним, 

еминентним научним часописима, као и повећање броја докторских дисертација са иностраним менторима, што 

ће представљати основу за повећање остварених одлазака на последокторска усавршавања у знамените 

научноистраживачке центре у свету. Програм развоја научноистраживачког подмлатка на докторским студијама 

заснива се на следећим активностима пружању стручне и саветодавне подршке младим истраживачима од 

стране саветника, ментора и Програмског савета модула. Планира се континуирано ажурирање листе ментора, 

чиме ће се омогућити боља информисаност студената и већа доступност ментора из одговарајуће истраживачке 

области и рад на остваривању боље комуникације кандидата и ментора. У том смислу организоваће се 

презентације и радионице које имају за циљ упознавање студената са научноистраживачким радом у различитим 

областима које се одвијају у оквиру рада истраживачких група и катедара и организоваће се мањи истраживачки 

пројекти на одговарајућим катедрама у циљу образовања у области методологије научноистраживачког рада. 

План је да се истраживачи усмеравају у пројекте где нема ангажованих младих истраживача, у складу са 

приоритетима као и да се укључе у публикацију резултата научноистраживачког рада. Посебан акценат потребно 

је ставити на ангажовање младих истраживача у међународним пројектима које носи или на којима учествује 

Факултет, као и на подршку младим стручњацима за усавршавање у иностранству и учешће на научним 

скуповима и конференцијама. Од значаја је обезбеђивање инфраструктуре за рад младих истраживача кроз 

континуирано обнављање рачунарских ресурса Факултета и средстава за рад у сопственим и подуговореним 

лабораторијама. Кроз директну комуникацију са продеканом за науку и продеканом за међународну сарадњу 

студенти ће добијати информације о могућностима развоја у одређеним областима, о конкурисању на различите 

пројекте и могућностима решавања проблема који се јављују при конкурсима и у току рада на пројектима. Сврха 

спровођења овог Програма је да се прошире и усаврше знања научноистраживачког подмлатка како би он могао 

да искористи најновија научна достигнућа и да их на адекватан начин примени у изради докторских дисертација, 

као и у будућим истраживањима. Осим претходно наведених активности усмерених ка развоју 

научноистраживачког подмлатка на Факултету, Факултет ће, у мери у којој то буде могуће, финансирати у целини 

или делимично трошкове мастер и докторских студија младих истраживача који су запослени на Факултету, као 

и усавршавање научноистраживачког подмлатка у земљи и иностранству. Ради што успешнијег развоја 

научноистраживачког подмлатка, Факултет ће младим истраживачима пружити и сваки други вид стручне, 

техничке или материјалне подршке, када организационе и финансијске могућности Факултета то буду 



 

 

дозвољавале. Тиме ће се омогућити свеобухватан развој и стручно усавршавање младих истраживача, а уз то 

подстаћи њихово даље напредовање. 

2.1. ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА МЕДИЦИНСКО-ФАРМАЦЕУТСКА ИСТРАЖИВАЊА И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА 

Центар за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК), као засебна организациона 

јединица Факултета у наредном периоду планира имплементацију процедура добре лабораторијске праксе 

(Current Good Laboratory Practice Standards - GLP) у сагласности са ISO 17025.  

Планирано је да ЦЕМФИК преко трансфера знања и технологија и сарадње са привредом обезбеди значајна 

средства за реализацију истраживања и додатно опремање истраживачких лабораторија. У току је и реализација 

јавне набавке ЈН 14/2019 у износу од 24.544.000,00 РСД за куповину капиталне опреме којом ће се омогућити 

оснивање лабораторије за испитивање стабилности различитих дозираних фармацеутских облика, дијететских 

суплемената и козметичких производа у оквиру ЦЕМФИК-а. Такође, у току су и радови на изградњи лабораторије-

хируршког блока за рад са експерименталним животињама која ће бити акредитована према свим европским и 

светским стандардима.  

С обзиром на висок квалитет истраживања која се одвијају у оквиру појединих сектора Центра, посебно Сектора 

за научноистраживачки развој и Сектора за контролу квалитета и аналитику, у плану је да се у наредном периоду 

ЦЕМФИК акредитује као центар изузетних вредности у области биомедицинских наука код Националног савета 

за научни и технолошки развој Републике Србије и имплементира принципе добре лабораторијске праксе (GLP) 

у сагласности са ISO 17025. Овoм акредитацијом би се стекли услови за додатно умрежавање са сличним 

институцијама у земљи и иностранству и спровођење великог броја мултидисциплинарних истраживања из 

различитих области биомедицинских наука. Такође, акредитација ЦЕМФИК-а као центра изузетних вредности 

повећала би још више његову видљивост и омогућила још већи број реализованих пројеката у сарадњи са 

привредом, поготово у области анализе и контроле квалитета дијететских суплемената и биљних сировина, 

испитивања њихове стабилности и лековитих својстава, као и већи број техничких решења међународног и 

националног нивоа.  

Пошто ЦЕМФИК остварује признате научне резултате спроведене сопственим кадровским и материјалним 

капацитетима на високом научном нивоу по међународним стандардима и остварује квалитетно вођење младих 

истраживача, у оквиру истог, у наредном периоду планира се и организовање већег броја различитих научних 

семинара, летњих школа, интензивних научних курсева и сл, као и даље публиковање високоцитираних радова у 

водећим светским часописима и међународних монографских издања. Стручним усавршавањем истраживача у 

оквиру различитих здравствених специјализација из области токсикологије, санитарне хемије, фармацеутске 

технологије, контроле квалитета и аналитике обезбеђује се и висококвалитетан кадар за обављање таквих 

истраживања, али и за још значајније повећање обима сарадње са привредом. Факултет је преко ЦЕМФИК-а 

укључен у реализацију неколико међународних пројеката, финансираних од стране ЕУ у оквиру појединих позива 

Хоризонт 2020, али и заинтересованих фармацеутских компанија. Тиме се повећава референтност и видљивост 

Факултета у конкурисању на нове позиве, али и привлачност за међународну фармацеутску индустрију, којој су 

врло интересантна истраживања којима се ЦЕМФИК, али и поједине истраживачке групе Факултета баве. 

 



 

 

3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА  

Факултет ће наставити да остварује сарадњу са установама са којима има потписан уговор о билатералној 

сарадњи и настојаће да прошири сарадњу са заинтересованим универзитетима и факултетима. 

Факултет ће подржати учешће наставног особља и студената у програмима међународне размене и радиће на 

њеном повећању, у складу са потписаним уговорима. Очекује се и остваривање сарадње путем реализације 

међународних пројеката. Наставници и истраживачи се редовно информишу о актуелним конкурсима.   

4. ИЗДАВАЧКА И БИБЛИОТЕЧКА ДЕЛАТНОСТ  

У оквиру Издавачке делатности Медицинског факултета Нови Сад радиће се на обезбеђивању квалитетних и 

савремених уџбеника и друге литературе која се користи за извођење наставе на свим нивоима студија. У складу 

са Правилником о издавачкој делатности омогућено је и издавање електронских публикација која садрже 

мултимедијални материјал и низ алатки које обезбеђују интерактивност током учења, што је посебно значајно у 

новонасталој ситуацији. Очекује се публиковање око 30 издања, што у штампаној, што у електронској верзији, у 

свим едицијама. У припреми за штампу је још десетак, а за око 20 наслова именовани су рецензенти. Ове године 

Издавачка делатност Медицинског факултета обележава и јубилеј – 40 година постојања.  

Библиотека ће наставити да прикупља све релевантне научне и стручне биомедицинске информације, врши 

њихову аналитичко-синтетичку обраду и дугорочно депоновање, проналази информације са свих аспеката и 

дисеминира их заинтересованим корисницима. Ови послови обухватају креирање институционалног 

репозиторијума за депоновање научних радова и администрирање профилних страница истраживача у оквиру 

пројекта BeOpen (Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science), рад у оквиру сервиса „Картон 

научног радника“, континуирано одржавање регистара научних скупова и часописа и верификација унетих 

података преко апликације „Наука“, рад у бази података CRIS UNS (Дигитална библиотека докторских дисертација 

одбрањених на Универзитету у Новом Саду), испуњавање законске обавезе  достављања података о одбрањеним 

докторским дисертацијама, које се затим депонују и у Национални репозиторијум дисертација у Србији NaRDuS. 

Стварањем дигиталне збирке докторских дисертација одбрањених на Медицинском факултету у Новом Саду, од 

његовог оснивања до данас, као и радом на стварању дигиталних збирки одбрањених мастер и дипломских 

радова, затим уносом библиотечког фонда у COBISS систем, циљ Библиотеке Медицинског факултета у Новом 

Саду је да у наредном периоду створи основе за прелазак на аутоматизацију свих сегмената пословања. 

Планирано је присуствовање запослених акредитованим семинарима због лиценце и семинарима чија је 

тематика значајна за рад запослених, а све у циљу постизања квалитетног научног информисања коришћењем 

најсавременијих извора информација и интернета.  

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

Након решавања радно-правних услова наставника-клиничара радиће се на дефинисању статуса наставника и 

сарадника.  



 

 

Као и претходних година, конкурси за изборе у звања наставника и сарадника биће расписани у четири наврата. 

Избори у звања одвијаће се у складу са критеријумима датим у Правилнику о изборима у звања наставника, 

сарадника и истраживача.  

Факултет ће радити на обезбеђењу ненаставне подршке у смислу обезбеђења довољног кадровског потенцијала 

и подршке усавршавању ненаставног особља. 

6. РАД ОРГАНА И СТРУЧНИХ ТЕЛА 

Органи и стручна тела Факултета ће обављати стандардне послове из круга својих надлежности, а у складу са 

Статутом и другим актима Факултета. У плану су измене Статута, иновирање Правилника о систематизацији 

радних места, као и израда недостајућих нормативних аката. По потреби ће се постојећа акта Факултета 

усаглашавати са вишим актима. Планира се конституисање посебног Специјалистичког већа које ће се бавити 

питањима у вези са здравственим специјализацијама и ужим специјализацијама. 

7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

Факултет ће током 2022. године наставити да пружа неопходну помоћ за функционисање Студентског парламента 

и студентских секција и подржаће све ненаставне активности студената које су у вези са медицинском струком. 

Уколико епидемиолошка ситуација дозволи одржавање Медицинијаде и Конгреса студената биомедицинских 

наука Србије биће обезбеђена материјално-техничка и логистичка подршка учешћу наших студената. У циљу 

обезбеђења квалитета научних радова студената наставници ће бити укључени у процес рецензирања радова и 

оцене презентација, уколико буде организован мини-конгрес студената Медицинског факултета.  

8. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА 

До почетка наредне школске године планира се завршетак опремања новог крила зграде Медицинског факултета 

и уређивање околног простора. У току су унутрашњи радови и набавка одговарајуће едукативне и 

научноистраживачке опреме. У плану је и наставак рада на унапређењу рада и оптимизацији сервера. 

9. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Одбор за контролу и побољшање квалитета Факултета ће током 2022. године радити на припрему документације 

за реакредитацију студијских програма чија акредитација важи до 2023. године: Основне струковне студије 

радиолошке технологије, Мастер академске студије медицинске рехабилитације и Специјалистичке академске 

студије ране интервенције у детињству. Крајем претходне године катедре су већ активно укључене у процес 

структурирања студијских програма у складу са новим акредитационим стандардима, као и у ажурирању 

постојеће и припрему нове документације. 

Планира се и припрема за израду Извештаја о самовредновању за период 2018-2021. који ће садржати податке о 

квалитету наставног процеса и научноистраживачког рада, као и квалитета наставника и сарадника, студената, 

квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, простора и опреме.  

Биће спроведене редовне студентске анкете о условима студирања и процени квалитета рада органа управљања 

и рада стручних служби, о раду наставника и сарадника, о мишљењу дипломираних студената о квалитету 



 

 

студијског програма и постигнутим исходима учења и анкете спроведене међу студентима медицине након 

обављеног клиничког стажа.  

Биће анализирани подаци о научној продукцији у претходној календарској години, броју пројеката, броју 

наставника и сарадника укључених у пројекте и броју одбрањених докторских дисертација.  

Прикупљањем извештаја о одржаној настави пратиће се реализација наставног процеса, а у циљу побољшања 

квалитета наставе на студијама на енглеском језику током 2022. године ће се наставити са прикупљањем 

сертификата који доказују ниво компетенција наставника и сарадника за одржавање наставе на енглеском језику. 

10. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

Уколико епидемиолошка ситуација то буде дозволила Дан Факултета биће традиционално обележен 18. маја 

свечаношћу на којој ће бити додељене награде наставницима и сарадницима који су остварили најбоље резултате 

у настави, потом наставницима, сарадницима и истраживачима који су остварили најбоље научне резултате, као 

и најуспешнијим студентима.  

 

 

Декан Медицинског факултета 

Проф. др Снежана Бркић 
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