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УВОД 

План рада Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за 2023. 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 2023. године планира се наставак активности у циљу реализације студијских програма основних, 

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

медицинске едукације.  

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 промотивног 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 19. 2. до 11. 6. 2023. године, када ће бити организовано пробно 

тестирање. 

Припрeмнa нaстaвa за пoлaгaњe приjeмнoг испитa зa упис нa студиjскe прoгрaмe нa eнглeскoм  jeзику, из 

прeдмeтa Хeмиja и Биoлoгиja, сa фoндoм oд 45 чaсoвa, организоваће се у виду online. Уколико се пријави 

довољан број заинтересованих, кандидати ће моћи да похађају и следеће облике припремне наставе, за упис 

на студијске програме на енглеском језику: 

• наставу из предмета Биологија и Хемија у просторијама Факултета у пeриoду од 2 недеље нeпoсрeднo прe 
пoлaгaњa приjeмнoг испитa по распореду који ће одредити Факултет; 

• једносеместрални курс у летњем семестру у оквиру којег ће полазници похађати, поред наставе из Хемије и 
Биологије, наставу из српског и енглеског језика и предмета Основи анатомије и физиологије. 



 

 

 

• једногодишњи (двосеместрални) курс, у оквиру којег ће полазници похађати, поред наставе из Хемије и 
Биологије, наставу из српског и енглеског језика и предмета Основи анатомије и физиологије. 

 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, друге и треће 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. 

Почетком 2023. године очекује се завршетак процеса реакредитације студијских програма Основних струковних 

студија радиолошке технологије, Мастер академских студија медицинске рехабилитације и Специјалистичких 

академских студија ране интервенције у детињству, те се од октобра очекује почетак наставе по новој 

акредитацији.  

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.  



 

 

1.3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

Реализација наставног процеса до 30. септембра 2023. године одвијаће се према календару наставе који је 

усвојен почетком школске 2022/23. године, а након тога према календару наставе који ће бити усвојен од 

Наставно-научног већа пре почетка школске 2023/24. године. Испити ће се одвијати у предвиђеним испитним 

роковима: јануарски (23.1-10.2), мартовски – апсолвентски (6-10.3), априлски (3-13.4), мајски – апсолвентски (8-

12.5), јунски (5-16.6), јулски (3-14.7), августовски (14-25.8), септембарски (4-13.9) и октобарски (25-29.9), док ће 

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

2023/24. године.  

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

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

плановима, а кружења ће се обављати према издатим упутима. 

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 2023. године планира се ангажовање наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови 

Сад на актуелним међународним пројектима (укупо шест) и националним пројектима: очекује се наставак рада 

на пројектима из програма ИДЕЈЕ (укупно 4), као и на пројектима Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научноистраживачку делатност (5 краткорочних, 14 дугорочних пројеката у пројектном циклусу 

2020-2024 и 4 пројекта сарадње са Републиком Српском). У оквиру програма ПРИЗМА пријављено је 6 пројеката 

са Медицинског факултета (и још 9 где је Факултет пријављен као партнерска институција) и у наредном 

периоду очекујемо резултате и почетак реализације одобрених пројеката.  

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 Медицинског факултета кроз примену строгих 

критеријума за изборе у звања и награђивање најуспешнијих истраживача. При крају је израда Правилника о 

финансирању научноистраживачке делатности Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду којим је 

предвиђено финансирање интерних пројеката, награђивање најуспешнијих истраживача и финансирање 

учешћа студената на међународним скуповима. Почетком 2023. године се очекује његово усвајање и почетак 

реализације.  

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. 

Школске 2022/23. године на програм Докторских академских студија биомедицинских наука уписана је друга 

генерација студената. Овај студијски програм је иновиран у смислу отварања могућности за имплементацију 

савремених достигнућа у наставни процес и реализовање квалитетних докторских дисертација у 

мултидисциплинарним областима, те се у наредном периоду очекује пријављивање квалитетних докторских 

дисертација чији ће резултати бити објављени у релевантним, еминентним научним часописима. Очекује се 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.  

Медицински факултет континуирано подржава рад студентске Научне секције. Као и сваке године, планира се 

да у марту 2023. године буде организован Конгрес студената Медицинског факултета у Новом Саду на коме се 

оцењују презентације научних радова студената који су прошли рецензије од стране анонимних наставника 

номинованих предмета, након чега се селектују најбољи радови за учешће на националном Конгресу студената 

биомедицинских наука Србије са међународним учешћем 

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

Рад Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК) представља основ за 

привлачење капиталних инвестиција, посебно оних везаних за иновације и комерцијализацију. Узимајући у 

обзир и све већу конкурентност ЦЕМФИК-а у научним истраживањима, планира се што веће оспособљавање и 

мотивација истраживача за апликовање пројеката на националном нивоу, посебно оних код Фонда за 

иновациону делатност Републике Србије који промовише сарадњу науке и привреде. Такође, одређен број 

истраживача прошао је и бројне обуке за припрему великих међународних пројеката, од тражења 

конзорцијума, преко писања самог пројектног предлога, до буџетирања и извештавања, па је у плану и 

припрема и пријављивање већег броја истих. Тренутно је Центар као засебна организациона јединица 

препознат као учесник на једном међународном и једном националном пројекту. Са циљем напретка у 

финансирању Центра, 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 су припремне радње за потписивање уговора о имплементацији пројекта финансираног од стране Regional 

Challange Fund који предвиђа набавку инструмента велике вредности (LC-МS-МS) – 36.000.000 РСД. Такође, у 

току је евалуација пројеката финансираних од стране Фонда за науку, чијим финансирањем би се прибавила 

значајна количина различитих апарата који би унапредили рад Центра.  

У протеклом периоду, Факултет је набавио значајну капиталну опрему којом ће се унапредити рад, како 

истраживачки тако и стручни, нарочито у сектору задуженом за контролу квалитета и здравствене безбедности 

хране, лекова и предмета опште употребе, односно у сектору за научноистраживачки развој. У току је набавка 

високософистицираног инструмента намењеног за хемијску карактеризацију најразличитијих матрикса (LC-

МS/МS) оквирне вредности 36.000.000 РСД. Такође, започето је и опремање лабораторије – хируршког блока за 

рад са експерименталним животињама на Заводу за хистологију, а у оквиру ЦЕМФИК, те је у плану и набавка 

још једног CO2 инкубатора неопходног за узгајање ћелијских култура. У наредном периоду се планира 



 

 

реорганизација простора Центра са циљем оптимизације искоришћавања постојећих капацитета, а све као 

одговор на повећање обима посла. 

У складу са трендом претходних година, и у наредној години се планира промоција ЦЕМФИК-а објављивањем 

научних резултата у водећим светским часописима чији су аутори стручњаци ангажовани у Центру. У току је и 

укључивање већег броја младих истраживача, студената докторских студија, у све делатности ЦЕМФИК-а, чиме 

се повећавају његови људски ресурси, а последично и могућност прихватања већег обима посла. Центар ће 

наставити да подржава стручна усавршавања истраживача у оквиру различитих здравствених специјализација 

из области токсикологије, санитарне хемије, фармацеутске технологије, контроле квалитета и аналитике у циљу 

обезбеђења висококвалитетног кадра за обављање истраживања, али и за још значајније повећање обима 

сарадње са привредом. 

Планирана је акредитација Центра као центра изузетних вредности у области биомедицинских наука код 

Националног савета за научни и технолошки развој Републике Србије чиме би се повећала видљивост и 

конкурентност на тржишту, те 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.  

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 

Издавачка делатност Медицинског факултета за 2023. годину припрема понављање распродатих издања; тест-

питања за припрему пријемног испита ће бити приоритетни за штампу у јануару, као и издања за која су 

прихваћене позитивне рецензије; очекују се и рецензије за осам издања за која су именовани рецензенти. 

Планира се и динамизирање издавачке продукције за „млађе“ студијске програме. У току је израда 

електронских публикација на енглеском језику намењених студијским програмима медицине и денталне 

медицине на енглеском. Досад је на електронској платформи https://mednsmart.mf.uns.ac.rs објављено 11 

издања а два су у завршној припреми. У плану је да се у 2023. години динамизира издавање електронских 

публикација на енглеском превођењем постојећих на српском језику. Планирано је учешће на Сајму 

образовања, Сајму књига и осталим манифестацијама у организацији надлежних институција. Сарадња са свим 

службама Факултета је изузетна, као и са институцијама свих нивоа – од градског до републичког, па и 

регионалног.  

Библиотека Медицинског факултета у Новом Саду ће и у наредној години својим корисницима (студентима свих 

нивоа студија, наставним, научним и здравственим радницима) наставити да пружа најсавременије 

информације из области биомедицине, потом да своје фондове богати адекватном библиотечком грађом 

https://mednsmart.mf.uns.ac.rs/


 

 

(монографије, уџбеници, приручници, практикуми итд.), а као пуноправни члан Националног библиотечко-

информационог система COBISS.SR, да учествује у креирању библиографско-каталошке базе података Републике 

Србије. У складу са најсавременијим трендовима свог окружења Библиотека се прикључила активностима на 

успостављању софтвера „еНаука“ под руководством Министарства науке, технолошког развоја и иновација. У 

току је обука задуженог библиотекара за обављање послова администратора научних података (уредник НИО), 

где ће до изражаја доћи познавање структуре библиографских метаподатака и њихова провера кроз 

међународне и домаће информационе изворе.  Библиотека обезбеђује доступност и видљивост резултата 

научноистраживачког рада у складу са принципима Отворене науке обављајући следеће послове: 

администрирања профилних страница истраживача у оквиру пројекта BeOpen (Boosting Engagement of Serbian 

Universities in Open Science); рад у оквиру сервиса „Картон научног радника“ који садржи податке о 

истраживачима са територије АП Војводине и податке о њиховој научној продукцији. Библиотека преко 

клијентске апликације „Наука“ континуирано одржава регистре научних скупова и часописа и врши 

верификацију унетих података; радом у бази података CRIS UNS (Дигитална библиотека докторских дисертација 

одбрањених на Универзитету у Новом Саду), Библиотека испуњава и своју законску обавезу достављања 

података о одбрањеним докторским дисертацијама, које се затим депонују и у Национални репозиторијум 

дисертација у Србији NaRDuS.  

6. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

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. 

7. 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 је иновирање Правилника о систематизацији радних места, 

усвајање Правилника о финансирању научноистраживачке делатности Медицинског факултета Универзитета у 

Новом Саду, као и израда недостајућих нормативних аката. По потреби ће се постојећа акта Факултета 

усаглашавати са вишим актима.  

8. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

Факултет ће током 2023. 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.  



 

 

9. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА 

Током 2023. године планира се завршетак опремања новог крила зграде Медицинског факултета и уређивање 

околног простора. У плану је и наставак рада на унапређењу рада и оптимизацији сервера. 

10. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Одбор за контролу и побољшање квалитета Факултета ће током 2023. године припремати Извештаја о 

самовредновању за период 2018-2022. 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. Планира се и припрема документације за 

акредитацију научноистраживачке делатности Факултета.   

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 2023. године ће се наставити са прикупљањем 

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

језику. 

11. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

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 




