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УВОД 

План рада Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за 2019. 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 2019. године планира се наставак активности у циљу реализације 15 акредитованих студијских програма:: 

▪ Интегрисане академске студије медицине 

▪ Интергисане академске студије стоматологије 

▪ Интегрисане академске студије фармације 

▪ Основне академске студије здравствене неге 

▪ Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације 

▪ Основне академске студије медицинске рехабилитације 

▪ Основне струковне студије здравствене неге 

▪ Основне струковне студије радиолошке технологије 

▪ Мастер академске студије здравствене неге 

▪ Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације 

▪ Мастер академске студије медицинске рехабилитације 

▪ Специјалистиче академске студије Ране интервенције у детињству 

▪ Докторске академске студије – Претклиничка истраживања 

▪ Докторске академске студије – Клиничка истраживања 

▪ Докторске академске студије – Јавно здравље 

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

пријемног испита и упис студената, као и реализацију наставног процеса.  

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 из биологије, хемије и физике за упис нове 

генерације студената. 



 

 

Као и последњих неколико година биће организована припремна настава за студенте на енглеском језику 

током августа у трајању од две недеље (45 часова биологије + 45 часова хемије), а од 2019. године био би 

доступан и on-line припремни курс. С обзиром на интересовање потенцијалних кандидата за упис на студије на 

енглеском језику на  Медицинском факултету Нови Сад као и на вишегодишње позитивно искуство факултета  у 

окружењу који нуде студијске програме на енглеском језику (Мађарска, Румунија, Бугарска, Словачка, Чешка) 

Медицински факултет планира да организује припремни семестар за заинтересоване кандидате за упис на 

студије медицине и стоматологије на енглеском језику. Припремни семестар би обухватио припремну наставу 

из следећих области: 

▪ природне науке (Биологија и Хемија) као припрема за пријемни испит, с обзиром да се настава из ових 

предмета у средњим школама у иностранству по обиму и садржају значајно разликује у односу на 

средње школе у Србији 

▪ основни медицински предмети (основе анатомије и физиологије) да би се студенти упознали са 

основном медицинском терминологијом 

▪ наставу из српског и енглеског језика, да бисмо студентима олакшали како социјално-културну 

интеграцију тако и праћење наставе и припремили их за комуникацију са пацијентима на вишим 

годинама студија. 

У плану је и да се од школске 2019/20. године организује настава на припремној години – први семестар би био 

посвећен учењу језика а други настави из природних наука и основних медицинских предмета. Обим наставног 

програма био би идентичан као и за припремни семестар. 

 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. За разлику од претходних 

година, планира се организовање пријемног испита и упис студената на енглеском језику и у првом уписном 

року, а у плану је и организовање пријемног испита ван седишта Факултета. Уписне квоте ће бити као и 

претходних година и одговараће максималним одобреним квотама.  

Упис на мастер, специјалистичке и докторске студије планира се за октобар месец. 

Упис на здравствене специјализације и уже специјализације вршиће се у априлском и октобарском уписном 

року. 

1.3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

Реализација наставног процеса до 30. септембра 2019. године одвијаће се према календару наставе који је 

усвојен почетком школске 2018/19. године, а након тога према календару наставе који ће бити усвојен од 

Наставно-научног већа пре почетка школске 2019/20. године. Испити ће се одвијати у предвиђеним испитним 

роковима: јануарски, мартовски (апсолвентски), априлски, мајски (апсолвентски), јунски, јулски, септембарски, 

октобарски и додатни октобарски. 
 

У мају месецу ће се спровести тест ретенције знања међу студентима четврте и шесте године Медицине. 



 

 

Наставни процес на мастер, специјалистичким и докторским студијама одвијаће се према усвојеном плану. 

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  

Научноистраживачки рад током 2019. године обухватиће наставак активности у оквиру текућих пројеката.  

Активности Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК) одвијаће се 

према годишњем плану рада Центра.  

Циљеви у области научноистраживачког рада биће и праћење позива и пријављивање нових пројеката, 

успостављање сарадње са сродним установама у земљи и иностранству, успостављање сарадње са 

привредним субјектима и обезбеђивање услова за усавршавање младих научних кадрова.  

Факултет ће подржати учешће наставника и сарадника у научним скуповима, као и усавршавање на основу 

сарадње коју Факултет остварује са другим установама у земљи и иностранству. Факултет ће посебно пружити 

подршку научноистраживачком подмлатку у смислу обезбеђења услова за научноистраживачки рад и 

усавршавање. 

У оквиру припрема за акредитацију научноистраживачке делатности Медицинског факултета планира се израда 

новог Програма научноистраживачког рада и Програма развоја научноистраживачког подмлатка за период 

2020-2024. године. 

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. 

3. ИЗДАВАЧКА И БИБЛИОТЕЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Издавачка и библиотечка делатност биће реализована кроз објављивање и продају публикација Факултета, као 

и кроз активности на промоцији издаваштва Медицинског факултета, учешћем на сајмовима књига и разменом 

публикација са другим високошколским институцијама и установама са којима Факултет има потписане уговоре 



 

 

о сарадњи, као и промотивним активностима на српском говорном подручју ван Србије. Факултет ће ставити 

посебан акценат на електронска издања и њихову промоцију.  У плану је и израда Правилника о уџбеницима. 

Током 2019. године планира се набавка научне и стручна литература из средстава националних и 

међународних пројеката, сопствених средстава Факултета и на основу размене публикација Факултета са 

другим факултетима и научним институцијама. 

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

Један од најважнијих циљева активности Медицинског факултета у 2019. години јесте испуњавање законских 

одредби у смислу регулисања радно-правног статуса наставника и сарадника на клиничким гранама. Очекује се 

решавање овог проблема у сарадњи са надлежним покрајинским секретаријатима и министарствима. У 

претходном периоду Факултет је припремио неопходну документацију и обавестио све релеватне институције.  

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 је иновирање Правилника о систематизацији радних места, као и 

израда недостајућих нормативних аката. По потреби ће се постојећа акта Факултета усаглашавати са вишим 

актима. 

7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

Факултет ће током 2019. године пружити неопходну помоћ за функционисање Студентског парламента и 

студентских секција (Секција прве помоћи, Хор, Спортска секција, Научна секција, секција за међународну 

сарадњу) и подржаће све ненаставне активности студената које су у вези са медицинском струком. Биће 

обезбеђена материјално-техничка и логистичка подршка учешћу студената на Медицинијади и националном 

конгресу студената биомедицинских наука. У циљу обезбеђења квалитета научних радова студената наставници 

ће бити укључени у процес рецензирања радова и оцене презентације на мини-конгресу студената 

Медицинског факултета који ће бити одржан крајем фебруара или почетком марта.  

8. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА 

Током 2019. године планира се реконструкција амфитеатра 1 зграде Медицинског факултета, потом 

реконструкција и адаптација биоскопске сале у заједничкој згради Института за кардиоваскуларне болести, 

Института за плућне болести и Института за онкологију у Сремској Каменици, као и реконструкција просторија 

Клинике за стоматологију намењених оралној хирургији. Такође, у плану је и почетак радова на доградњи 

зграде Медицинског факултета. 



 

 

У плану је рад на унапређењу рада и оптимизацији сервера, као и наставак рада на новом веб-сајту Факултета. 

У циљу побољшања наставног и научног рада Факултет ће наставити са опремањем Библиотеке.  

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Одбор за контролу и побољшање квалитета Факултета ће током 2019. године радити на разматрању квалитета 

наставног процеса и научно-истраживачког рада, као и квалитета наставника и сарадника, студената, квалитета 

уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, квалитета 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, анкете спроведене међу студентима медицине 

након обављеног клиничког стажа и анкете међу дипломираним студентима. 

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 2019. године ће се организовати и прикупљање 

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

језику. 

Резултати анализе квалитета рада у свим сегментима фукционисања Медицинског факултета биће обједињени 

у Извештају о раду Одбора за контролу и побољшање квалитета који ће бити изнет Наставно-научном већу.  

Почетком године планира се завршетак Извештаја о самовредновању који ће бити послат Националном 

акредитационом телу. 

Током 2019. године радиће се на припреми документације за акредитацију Медицинског факултета као 

научноистраживачке организације. Документација ће бити послата Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја половином септембра.  

У другој половини године започеће се са припремом документације за нови круг акредитације високошколских 

установа и студијских програма. Катедре ће бити активно укључене у процес структурирања студијских програма 

у складу са новим акредитационим стандардима, као и у ажурирању постијеће и припрему нове документације. 

9. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Дан Факултета биће 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.  

Наредна, 2020. година је јубиларна година када Медицински факултет обележава 60 година свог постојања. У 

том смислу током 2019. године започеће се са припремама за обележавање овог јубилеја. Поред споменице 

која ће представити активности Факултета у последњих 10 година, планира се издавање публикације на 
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