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1. Увод

Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду je око сни ца на уч но и стра жи вач ке де лат но сти из по ља 
ме ди цин ских на у ка у Ау то ном ној По кра ји ни Вој во ди ни, у си нер ги стич ком де ло ва њу са Уни-
вер зи те том у Но вом Са ду и Ме ди цин ским фа кул те ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји. Ми си ја Ме ди цин-
ског фа кул те та у Но вом Са ду је у при ме ни на уч них и струч них ис тра жи ва ња, уз ува жа ва ње 
на че ла одр жи вог раз во ја, у скла ду са нај ви шим свет ским стан дар ди ма. Оквир про гра ма на уч но-
и стра жи вач ког ра да Фа кул те та за пе ри од 2020-2024. го ди не за сно ван је на За ко ну о на уч но-
и стра жи вач кој де лат но сти, За ко ну о ви со ком обра зо ва њу, За ко ну о ино ва ци о ној де лат но сти и 
На ци о нал ној стра те ги ји одр жи вог раз во ја. На уч но и стра жи вач ка де лат ност се оства ру је кроз 
основ на, при ме ње на и раз вој на ис тра жи ва ња, као и оспо со бља ва њем ка др о ва за на уч но и стра-
жи вач ки рад. На Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду из во де се ис тра жи ва ња ши ро ког 
спек тра, ка ко из обла сти ба зич них ис тра жи ва ња, та ко и из кли нич ке ме ди ци не и обла сти јав-
ног здра вља. По се бан ак це нат ста вљен је на ис тра жи ва ња у обла сти ди јаг но сти ке, те ра пи је и 
прог но зе ма лиг них бо ле сти, иму но би о ло ги је, не у ро би о ло ги је, ге не ти ке, ће лиј ске и мо ле ку лар не 
па то фи зи о ло ги је хро нич них обо ље ња и би о ме ди цин ског ин же њер ства, са ци љем тран сла ци је 
ба зич них ис тра жи ва ња у кли нич ку прак су. По себ на сти му ла ци ја је пла ни ра на за ис тра жи ва-
ња обо ље ња ко ја има ју тен ден ци ју по ра ста на те ри то ри ји Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не и 
Ре пу бли ке Ср би је, a на ро чит под сти цај би ће дат ис тра жи ва њи ма ве за ним за уна пре ђе ње на та-
ли те та, као и уна пре ђе њу мен тал ног здра вља и кон цеп та ак тив ног и здра вог ста ре ња. Су штин ско 
парт нер ство Фа кул те та са др жав ним ин сти ту ци ја ма и при вред ним су бјек ти ма на по љу раз во ја, 
пла ни ра но је кроз раз ли чи те про гра ме и про јек те ко ји се фи нан си ра ју из на ци о нал них из во ра 
и фон до ва Европ ске уни је, што је основ ни пред у слов за ја ча ње на уч них ка па ци те та на уч не ин сти-
ту ци је. Ши ро ким спек тром на уч не де лат но сти оства ри ће се на пре дак у ин те гра ци ји Фа кул те та 
у eвропски ис тра жи вач ки про стор.
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2. На уч но и стра жи вач ке ак тив но сти Ме ди цин ског фа кул те та  
у пе ри о ду 2015-2019. и тре нут ни пре сек ста ња 

То ком про те клог пе ри о да (2015-2019. го ди не) на став ни ци, са рад ни ци и ис тра жи ва чи Ме-
ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду об ја ви ли су зна чај но ве ћи број пу бли ка ци ја на SCI ли сти у 
од но су на прет ход ни пе ри од. Уоч љив је стал ни на пре дак у бро ју пу бли ка ци ја на став ни ка, са-
рад ни ка и ис тра жи ва ча са афи ли ја ци јом Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду. У то ку 2015. 
го ди не пу бли ко ва но је 167 пу бли ка ци ја са SCI ли сте, 2016. го ди не 168, 2017. го ди не 210 и 2018. 
го ди не 220 на уч них ра до ва. Зна чај но је по ве ћан број ви со ко ква ли тет них пу бли ка ци ја, ка те го-
ри је М21-М22.

У про те клом пе то го ди шњем пе ри о ду одбрањенo је 237 док тор ских те за, обо га ћен је би блио-
теч ки фонд и на ба вље на је но ва ра чу нар ска опре ма. На став ни ци, са рад ни ци и ис тра жи ва чи 
Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду су тре нут но уче сни ци у сле де ћим на ци о нал ним и ме-
ђу на род ним про јек ти ма:
•	 60	про	је	ка	та	Ми	ни	стар	ства	про	све	те,	на	у	ке	и	тех	но	ло	шког	раз	во	ја	(про	јект	ни	ци	клус	2011-2014.	

про ду жен до кра ја 2019. го ди не), од ко јих је на два но си лац Ме ди цин ски фа кул тет
•	 19	про	је	ка	та	По	кра	јин	ског	се	кре	та	ри	ја	та	за	на	у	ку	и	тех	но	ло	шки	раз	вој	(про	јект	ни	ци	клус	

2016-2020.), од ко јих је на 13 но си лац Ме ди цин ски фа кул тет
•	 6	крат	ко	роч	них	про	је	ка	та	По	кра	јин	ског	се	кре	та	ри	ја	та	за	на	у	ку	и	тех	но	ло	шки	раз	вој,	од	

ко јих је на 4 но си лац Ме ди цин ски фа кул тет
•	 8	ме	ђу	на	род	них	про	је	ка	та

o два Ho ri zon 2020 про јек та
o је дан би ла те рал ни ИПА про је кат са Ма ђар ском
o че ти ри COST ак ци је
o про је кат фон да ци је He nry M Jac kson

У пе ри о ду од 2015. до 2019. го ди не Фа кул тет је обо га ћен сле де ћом опре мом:
•	 Сте	ре	о	так	сич	ни	апа	рат	са	ди	ги	тал	ним	ми	кро	ма	ни	пу	ла	то	ром	(Sto el ting, Сје ди ње не Аме-

рич ке Др жа ве)
•	 Ди	ги	тал	ни	ми	кро	и	њек	тор	(Sto el ting, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве) 
•	 Ин	верт	ни	фа	зно-кон	траст	ни	ми	кр	о	скоп	(Le i ca, Не мач ка)
•	 Ла	ми	нар	на	ко	мо	ра	(BIO-BA SE, Kина)
•	 Фри	жи	дер	на	-80	цел	зи	ју	са	(АRА, Kореја)
•	 Кон	зо	ла	за	па	ра	фин	ско	ка	лу	пље	ње	ткив	них	узо	ра	ка	(Sa ku ra, Ја пан)
•	 Ма	ну	ел	ни	ро	та	ци	о	ни	ми	кр	о	том	(Sa ku ra, Ја пан) 
•	 Ap plied Bi osystems™ 7500 Real-Ti me PCR Systems (Ap plied Bi osystems, Сје ди ње не Аме рич ке 

Др жа ве)
•	 Цен	три	фу	га	са	хла	ђе	њем,	Cer ntric 200R (Do mel, Сло ве ни ја) 
•	 2720 The r mal Cycler (Ap plied Bi osystems, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве)
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3. Ци ље ви на уч но и стра жи вач ких ак тив но сти у пе ри о ду  
2020-2024. го ди не

На уч но и стра жи вач ки рад на Фа кул те ту пла ни ран је кроз при пре му, ре а ли за ци ју и им пле-
мен та ци ју на уч но и стра жи вач ких про је ка та, ор га ни за ци ју на уч них кон фе рен ци ја, про мо ци ју 
на у ке, тран сфер тех но ло ги ја и кроз на уч не ак тив но сти у окви ру обра зо ва ног про це са на основ-
ним, ма стер и ин тер ги са ним ака дем ским сту ди ја ма и, на пр вом ме сту, кроз на уч не ак тив но сти 
у окви ру док тор ских сту ди ја. Стра те шки ци ље ви Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду у по-
гле ду на уч но и стра жи вач ког ра да у на ред ном пе ри о ду под ра зу ме ва ју уна пре ђе ње ква ли те та 
ис тра жи ва ња и ја ча ње ути ца ја ре зул та та ис тра жи ва ња на здрав стве ни си стем, обра зо ва ње и 
це ло ку пан дру штве ни и еко ном ски раз вој. У том сми слу пла ни ра ју се сле де ће ак тив но сти:
•	 уче	шће	у	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ким	про	јек	ти	ма,
•	 оси	гу	ра	ње	људ	ских	ре	сур	са	и	по	ве	ћа	ње	на	уч	ног	по	тен	ци	ја	ла	ка	др	о	ва	фа	кул	те	та,
•	 раз	вој	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ког	под	млат	ка	фа	кул	те	та,
•	 оства	ри	ва	ње	са	рад	ње	са	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ким	ин	сти	ту	ци	ја	ма	у	зе	мљи	и	ино	стран	ству,
•	 обез	бе	ђе	ње	про	стор	них	ка	па	ци	те	та	и	опре	ма	ње	про	сто	ра	за	рад	ис	тра	жи	ва	ча,
•	 на	бав	ка	са	вре	ме	не	ли	те	ра	ту	ре,
•	 са	рад	ња	са	над	ле	жним	ин	сти	ту	ци	ја	ма	у	ци	љу	ко	ри	шће	ња	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ког	по	тен	ци-

ја ла у функ ци ји дру штве ног раз во ја,
•	 са	рад	ња	са	при	вред	ним	су	бјек	ти	ма	у	обла	сти	ис	тра	жи	ва	ња	и	раз	во	ја,
•	 уче	шће	на	на	уч	ним	ску	по	ви	ма,	ор	га	ни	зо	ва	ње	на	уч	них	ску	по	ва	и	струч	них	се	ми	на	ра,
•	 при	ме	њи	ва	ње	си	сте	ма	кон	тро	ле	ква	ли	те	та	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ког	ра	да	на	фа	кул	те	ту,
•	 раз	вој	и	тран	сфор	ма	ци	ја	фа	кул	те	та	у	скла	ду	са	за	кон	ском	ре	гу	ла	ти	вом	и	но	вим	по	тре	ба	ма	

у сми слу уво ђе ња но вих ме ра у упра вља њу,
•	 раз	вој	по	сто	је	ћих	и	фор	ми	ра	ње	но	вих	цен	та	ра	из	вр	сно	сти.	

3.1. Уче шће у на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма

Де та љан план на уч но и стра жи вач ке ак тив но сти до но си се сва ке го ди не у окви ру Пла на 
ра да Фа кул те та. Овим пла ном су об у хва ће ни те ку ћи на ци о нал ни и ме ђу на род ни про јек ти из 
раз ли чи тих про гра ма са раз ли чи тим вре мен ским ро ком тра ја ња. Сва ке го ди не план се ре ви-
ди ра у скла ду са ак ту ел ним про јек ти ма и мо гућ но сти ма и ре зул та ти ма кон ку ри са ња на но ве 
про гра ме. Пла ни ран је рад на про јек ти ма у обла сти ма основ них и у при ме ње них ис тра жи ва ња, 
у окви ру на ци о нал них и ме ђу на род них про гра ма. Ре а ли за ци јом про је ка та отва ра ју се мо гућ-
но сти пу бли ко ва ња ре зул та та ис тра жи ва ња у во де ћим ча со пи си ма са SCI ли сте.

3.1.1. На ци о нал ни про јек ти

У на ред ном пе ри о ду пред сто ји ин тен зи ви ра ње ак тив но сти на при пре ми про је ка та из про-
гра ма основ них, ин те грал них и ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња у на ред ном про јект ном 
ци клу су:
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•	 Ми	ни	стар	ства	про	све	те,	на	у	ке	и	тех	но	ло	шког	раз	во	ја
•	 По	кра	јин	ског	се	кре	та	ри	ја	та	за	ви	со	ко	обра	зо	ва	ње	и	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ку	де	лат	ност
•	 Град	ске	упра	ве	и	ин	сти	ту	ци	ја.

Осим то га пла ни ра се и уче шће у дру гим про гра ми ма у са рад њи са до ма ћим и стра ним 
пред у зе ћи ма.

Пла ни ра се, у скло пу на ред ног пе то го ди шњег ци клу са, из два ја ње сред ста ва за рас пи си ва-
ње ин тер них про је ка та по зи ва за до ста вља ње про јект них иде ја на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, у ци љу пот по ре ис тра жи ва чи ма у до де ли ма те ри јал них сред ста ва, спро во ђе ња 
пла ни ра них огле да и пред ви ђе не ме до до ло ги је, као и по ве ћа ња пу бли ка бил но сти у пре сти жним 
на уч ним ча со пи си ма. 

3.1.2. Ме ђу на род ни про јек ти

Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду раз ви ја на уч но и стра жи вач ку де лат ност у окви ру ме-
ђу на род них про је ка та ре ги о нал ног, европ ског и свет ског ка рак те ра у ко ји ма је мо гу ће уче шће 
на ше зе мље на осно ву спо ра зу ма о раз ли чи тим ви до ви ма са рад ње. У свом ра ду Фа кул тет ак це нат 
ста вља на: 
•	 би	ла	те	рал	ну	са	рад	њу
•	 мул	ти	ла	те	рал	ну	са	рад	њу
•	 IPA про гра ме пре ко гра нич не са рад ње
•	 Era smus + про грам
•	 CE E PUS
•	 COST про грам
•	 UNESСO про грам
•	 WUS Au stria
•	 Ho ri zon 2020

3.2. Оси гу ра ње људ ских ре сур са и по ве ћа ње на уч ног по тен ци ја ла ка др о ва  
фа кул те та кроз ме ђу на род ну са рад њу

Ак тив но сти Ме ди цин ског фа кул те та у обла сти људ ских ре сур са у на сту па ју ћем пе ри о ду 
под ра зу ме ва ју обез бе ђе ње ква ли тет них ис тра жи вач ких ка др о ва и то кроз:
•	 кон	ти	ну	и	ра	ни	рад	на	по	ве	ћа	њу	ква	ли	те	та	на	ста	ве,	на	ро	чи	то	на	док	тор	ским	сту	ди	ја	ма,	
•	 укљу	чи	ва	ње	и	по	ве	ћа	ње	бро	ја	мла	дих	ис	тра	жи	ва	ча	на	про	јек	ти	ма.

Под сти ца ње и по др жа ва ње свих ак тив но сти усме ре них на кон ти ну и ра ни про фе си о нал ни 
раз вој и стал но уна пре ђи ва ње на уч но и стра жи вач ких ком пе тен ци ја на став ни ка и са рад ни ка: 
уче шћа на став ни ка и са рад ни ка на струч ним кон фе рен ци ја ма и ску по ви ма, кур се ви ма стра них 
је зи ка, кур се ви ма ме наџ мен та у на у ци и кра ћим сту диј ским бо рав ци ма из ван ор га ни зо ва них 
мре жа раз ме не на став ни ка.

По ве ћа ње ака дем ске мо бил но сти у окви ру ин сти ту ци о на ли зо ва не и ор га ни зо ва не раз ме-
не на став ни ка и са рад ни ка. Ака дем ска мо бил ност је пла ном ин тер на ци о на ли за ци је до би ла 
сво је за слу же но ме сто ме ђу при о ри те ти ма. Фа кул тет по др жа ва и про мо ви ше мо бил ност на 
свим ни во и ма, би ло да је у про гра ме мо бил но сти укљу чен кроз мре же Уни вер зи те та у Но вом 
Са	ду	или	са	мо	стал	но.	Пла	ни	ра	се	отва	ра	ње	Кан	це	ла	ри	је	за	ме	ђу	на	род	ну	са	рад	њу	ко	ја	ће	за	по-
сле ни ма ефи ка сни је пла си ра ти ин фо р ма ци је о до ступ ним ме ђу на род ним про гра ми ма.

Мо бил ност сту де на та под ра зу ме ва оства ри ва ње де ла сту диј ског про гра ма (јед ног или ви ше 
се ме ста ра) на стра ном уни вер зи те ту у то ку основ них или по сле ди плом ских сту ди ја. Пред но сти 
сту дент ског бо рав ка на стра ном уни вер зи те ту су мно го број не. По сто је два ти па мо бил но сти за 
сту ден те: раз ме на и це ло куп не сту ди је у ино стран ству.
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Раз ме на сту де на та под ра зу ме ва да сту ден ти у то ку сво јих сту ди ја на Уни вер зи те ту у Но вом 
Са ду (УНС), је дан или ви ше се ме ста ра про ве ду на стра ном уни вер зи те ту. Зна ча јан део ака дем ске 
мо бил но сти сту ден ти УНС-а оства ру ју пу тем про гра ма Европ ске ко ми си је, Ера змус+. Сту дент 
Ме ди цин ског фа кул те та ко ји од ла зи на раз ме ну све вре ме је сту дент Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 
У то ку раз ме не, сту дент пра ти и по ла же ис пи те ко ји су екви ва лент ни или срод ни ис пи ти ма ко је 
би слу шао у том истом се ме стру да је остао на ма тич ном уни вер зи те ту. Уко ли ко сту дент по ло-
жи све ис пи те до го во ре не у нај ва жни јем до ку мен ту сту дент ске раз ме не, уго во ру о уче њу, та да 
му се по ло же ни ис пи ти при зна ју по по врат ку на Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду.

Це ло куп не сту ди је у ино стран ству под ра зу ме ва ју си ту а ци ју у ко јој по је ди нац же ли да по-
ста не сту дент стра ног уни вер зи те та. У овом слу ча ју, сте че на ди пло ма прет ход ног ни воа сту ди ја 
је оба ве зни услов. Сту дент УНС-а ко ји је ди пло ми рао на Уни вер зи те ту у Но вом Са ду мо же да се 
при ја ви за ма стер или док тор ске сту ди је на стра ном уни вер зи те ту. Сту дент та да мо ра да по шту је 
не са мо усло ве кон ку ри са ња на про грам мо бил но сти, већ и ре дов не про це ду ре упи са стра на ца 
на ода бра ном стра ном уни вер зи те ту. За раз ли ку од раз ме не, где ди пло му и до да так ди пло ми 
из да је Уни вер зи тет у Но вом Са ду, ода зак на це ло куп не сту ди је под ра зу ме ва сти ца ње ди пло ме 
стра ног уни вер зи те та. 

Из вр ши ће се про мо ци ја ин тер на ци о нал них стан дар да пу тем ор га ни зо ва ња пре да ва ња 
го сту ју ћих пре да ва ча из зе мље и ино стран ства. Упра ва ће сти му ли са ти и да ти по др шку за ко-
ри шће ње сер ви са KOB SON и елек трон ски до ступ не ли те ра ту ре од стра не што ве ћег бро ја на став-
ни	ка,	са	рад	ни	ка	и	ис	тра	жи	ва	ча	фа	кул	те	та.	Ко	ми	си	ја	за	пра	ће	ње	ква	ли	те	та	на	уч	но	и	стра	жи	вач-
ког ра да ће пра ти ти и кон тро ли са ти ис пу ње ност кри те ри ју ма при ли ком уна пре ђе ња на став ни ка. 
Успе шно спро во ђе ње на ве де них ак тив но сти до ве шће до ду го трај них по зи тив них ефе ка та. 

3.3. Раз вој на уч но и стра жи вач ког под млат ка фа кул те та

Је дан од при о ри те та у бу ду ћем раз во ју на уч но и стра жи вач ке де лат но сти Фа кул те та је за-
сно ван на уса вр ша ва њу ме ха ни за ма у ре гу ли са њу етич ких аспе ка та на уч ног ра да, по ве за них 
са пи та њи ма од го вор но сти ис тра жи вач ког по на ша ња (re spon si ble con duct of re se arch – RCR).	Кроз	
еду ка ци ју на уч но и стра жи вач ког под млат ка на основ ним ака дем ским, ин те гри са ним и у пр вом 
ре ду док тор ским сту ди ја ма би ће из вр ше на еду ка ци ја ве за на за ре гу ли са ње пи та ња кон флик та 
ин те ре са, ау тор ства, са рад ње у на у ци и по сле ди ца ма ма ни пу ла ци је по да ци ма у на уч но и стра-
жи вач ком ра ду. У то ку прет ход ног пе то го ди шњег пе ри о да, a у ци љу ускла ђи ва ња на уч но и стра-
жи вач ког ра да Фа кул те та са са вре ме ним то ко ви ма на у ке,  до не сен је чи тав низ из ме на и до пу-
на Пра вил ни ка, уско по ве за них са на уч но и стра жи вач ком де лат но шћу, укљу чу ју ћи и Пра вил ник 
о сти ца њу на уч ног на зи ва док то ра на у ка на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду, Пра вил ник 
о спро во ђе њу здрав стве них спе ци ја ли за ци ја и ужих спе ци ја ли за ци ја на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Но вом Са ду, Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји по сло ва и за да та ка и си сте ма ти за-
ци ји рад них ме ста, Пра вил ник о из бо ри ма у зва ња на став ни ка, са рад ни ка и ис тра жи ва ча, 
Пра вил ник о из да вач кој де лат но сти Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду са из ме на ма и до пу-
на ма, Пра вил ник о ра ду цен тра за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју Ме ди цин ског фа кул-
те та у Но вом Са ду, Пра вил ник о ра ду цен тра за ме ди цин ско-фар ма це ут ска ис тра жи ва ња и кон-
тро	лу	ква	ли	те	та	(ЦЕМ	ФИК),	као	и	Ко	декс	о	ака	дем	ском	ин	те	гри	те	ту	и	про	фе	си	о	нал	ној	ети	ци	
Ме ди цин ског фа кул те та.

Циљ на уч но и стра жи вач ке де лат но сти Ме ди цин ског фа кул те та у на ред ном пе то го ди шњем 
пе ри о ду је уна пре ђе ње ра чу но вод стве но/ад ми ни стра тив не пот по ре ве ли ким на уч ним про јек-
ти ма, кроз из два ја ње де ла сред ста ва из са мих про је ка та и до де ле соп стве них сред ста ва од стра не 
Фа кул те та за ан га жман до дат них струч ња ка у по је ди ним по љи ма на у ке и ме наџ мен та у на у ци.  
Из вр ши ће се под сти ца ње мла дих ис тра жи ва ча на при ја ву вла сти тих на уч них про је ка та, пра ће ње 
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успе ха про јект них при ја ва, ис прав ка гре шки у про це су при ја ве, за јед нич ка ана ли за од би ја ња 
ме ђу на род них про је ка та и рад на њи хо вом от кла ња њу. У ци љу сти му ли са ња и под стре ка мла-
дим ис тра жи ва чи ма на при ја ву вла сти тих про је ка та би ће ор га ни зо ва не три би не са су де ло ва њем 
успе шних на ци о нал них и ино стра них ру ко во ди о ца ме ђу на род них про је ка та, ра ди пре но ше ња 
ис ку ста ва у при ја ви про је ка та.

Про грам раз во ја на уч но и стра жи вач ког под млат ка дат је као по се бан до ку мент у при ло гу.

3.4. Оства ри ва ње са рад ње са на уч но и стра жи вач ким ин сти ту ци ја ма  
у зе мљи и ино стран ству

Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду има пот пи са не би ла те рал не спо ра зу ме о са рад њи са 
ме	ди	цин	ским	и	сто	ма	то	ло	шким	фа	кул	те	ти	ма	у	ино	стран	ству	(Тај	ланд,	Ру	си	ја,	Ки	на,	Ма	ђар	ска,	
Хр	ват	ска,	Че	шка,	Ау	стри	ја,	Цр	на	Го	ра,	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви	на),	а	пре	ко	Уни	вер	зи	те	та	у	Но	вом	Саду	
у са рад њи је са мно го број ним уни вер зи те ти ма из 45 зе ма ља. По ред по сто је ћих Спо ра зу ма о 
са рад њи, ва жан стра те шки циљ у про це су ин тер на ци о на ли за ци је Ме ди цин ског фа кул те та у 
Но вом Са ду је сте ус по ста вља ње бли ске на уч не са рад ње са во де ћим ме ди цин ским ин сти ту ци-
ја ма у све ту ка ко би на став ни ци, са рад ни ци и ис тра жи ва чи има ли ши ро ки спек тар мо гућ но сти 
за ре а ли за ци ју ис тра жи ва ња од ва жно сти за са вре ме ну на у ку, у ци љу ин тен зи ви ра ња са рад ње 
у обла сти ин тер ди сци пли нар ног и мул ти ди сци пли нар ног при сту па ре ле вант ним на уч ним те-
ма ма. Про гра мом на уч но и стра жи вач ког ра да Фа кул те та пред ви ђе но је стал но оства ри ва ње 
кон та ка та и са рад ње са на уч но и стра жи вач ким ин сти ту ци ја ма у зе мљи и ино стран ству са ци љем 
оства ри ва ња за јед нич ког ра да на но вим про јек ти ма, раз ме не зна ња и ис ку ста ва у ра ду. Са рад ња 
и кон так ти се оства ру ју ди рект но, пре ко Уни вер зи те та и кроз са рад њу на про јек ти ма, а уз по-
др шку над ле жних ми ни стар ста ва, По кра јин ског се кре та ри ја та за ви со ко обра зо ва ње и на уч но-
истра жи вач ку де лат ност и уз ула га ње сред ста ва Фа кул те та.

3.5. Обез бе ђе ње про стор них ка па ци те та и опре ма ње про сто ра  
за рад ис тра жи ва ча 

Осно ва за ква ли те тан на уч но и стра жи вач ки рад је аде кват на ин фра струк ту ра и са вре ме на 
на уч но и стра жи вач ка опре ма. Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду је пре по знао по тре бу да 
ре ши сво је кључ не ин фра струк тур не про бле ме ка ко би се што бо ље ин те гри сао у на ци о нал не 
стра те ги је и европ ски про стор ви со ког обра зо ва ња и ис тра жи ва ња, те кон ти ну и ра но ра ди на 
по ве ћа њу и за на вља њу по сто је ћих ин фра струк тур них ка па ци те та ко ји су у функ ци ји на уч но-
и стра жи вач ког ра да. Ре ше њем ин фра струк тур них про бле ма и ула га њем у оса вре ме њи ва ње ла-
бо ра то риј ске опре ме и про сто ра уоп ште, Фа кул тет по ве ћа ва соп стве ну кон ку рент ност и по-
ста је још ак тив ни ји у са рад њи са при вред ним су бјек ти ма, јер у ова квој си нер ги ји си гур но постајe 
атрак тив ни ји за при вла че ње стра них ди рект них ин ве сти ци ја. У том сми слу ак тив но сти су 
усме ре не на оце њи ва ње, оп ти ми за ци ју ко ри шће ња и уна пре ђе ње по сто је ће, као и  на пла ни ра ње 
но ве ин фра струк ту ре и на бав ци но ве, са вре ме не опре ме, уз по др шку над ле жних Ми ни стар ста ва, 
соп стве них из во ра, као и ма те ри јал них сред ста ва про је ка та. Па жња ће би ти усме ре на и на про ши-
ре ње про стор но-фун ци о нал них је ди ни ца, по себ но про сто ра за сме штај на уч но и стра жи вач ке 
опре ме и ин фор ма тич ке по др шке, аде кват них учи о ни ца за по сле ди плом ске сту ди је и ка би не та 
за на став ни ке.

Фа кул тет и сво јим сред стви ма пла ни ра да уче ству је, ка ко у обез бе ђе њу ин фра струк тур них 
ка па ци те та, та ко и у на бав ци на уч но и стра жи вач ке опре ме и ка пи тал них апа ра та, ин стру ме на та 
и ла бо ра то риј ске опре ме ко ји би наш на уч но и стра жи вач ки рад по ди гли на европ ски ни во.
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У на ред ном пе ри о ду пред сто ји ре ин вен та ри са ње и сер ви си ра ње по сто је ће опре ме, по себ но 
по ве зи ва ње на став них ба за фа кул те та ко је рас по ла жу са ве ли ком ко ли чи ном опре ме ко ја се 
мо же им пле мен ти ра ти у на уч но и стра жи вач ки рад, обез бе ђи ва ње сред ста ва за ма ње по прав ке 
и об на вља ње ра да не ис прав них де ло ва, као и по кре та ње ини ци ја ти ве за из ра ду Пра вил ни ка о 
на бав ци и ко ри шће њу опре ме, ко јим се ре гу ли шу усло ви ко ри шће ња за јед нич ке опре ме.

Упра ва Фа кул те та ће сти му ли са ти лич но ан га жо ва ње на став ни ка и са рад ни ка у на бав ци 
но ве опре ме, као и све ини ци ја ти ве за пи са ње пред ло га на уч но и стра жи вач ких про је ка та, од но сно 
пру жи ће сву при прем ну и ло ги стич ку по др шку за пи са ње пред ло га про је ка та ко ји за при о ри-
тет има ју по бољ ша ње ин фра струк ту ре и опре ма ње ла бо ра то ри ја фа кул те та. Сва ко по бољ ша ње 
усло ва ко ри шће ња опре ме ко ја по сто ји на Ме ди цин ском фа кул те ту је сте ве о ма ва жан аспект у 
ду го трај ном и одр жи вом уна пре ђе њу на уч но и стра жи вач ке де лат но сти. У то ку на ред ног пе то-
го ди шњег ци клу са би ће утвр ђе но ста ње ка пи тал не ис тра жи вач ке опре ме на Ме ди цин ском фа-
кул те ту у Но вом Са ду и у на став ним ба за ма и про це на ње ног ис ко ри шће ња. Уко ли ко по сто ји 
опре ма ко ја ни је у пот пу но сти ис ко ри шће на би ће ста вље на на рас по ла га ње и ко ри шће ње дру-
гим за ин те ре со ва ним ис тра жи ва чи ма, уз де фи ни са не усло ве амор ти за ци је сер ви са и по тро шног 
ма те ри ја ла. На го ди шњој ба зи би ће вр ше на ана ли за по тре ба за но вом ка пи тал ном опре мом. 
На бав ка исте ће би ти ана ли зи ра на уз про јект ну при ја ву.

3.6. На бав ка са вре ме не ли те ра ту ре

На бав ка на уч не ли те ра ту ре и ча со пи са те че кон ти ну ал но у окви ру ре дов них би бли о теч ких 
ак тив но сти.

3.7. Са рад ња са над ле жним ин сти ту ци ја ма у ци љу ко ри шће ња  
на уч но и стра жи вач ког по тен ци ја ла у функ ци ји дру штве ног раз во ја

При о ри те ти и прав ци на уч но и стра жи вач ких ак тив но сти у функ ци ји це ло куп ног дру штве-
ног раз во ја де фи ни са ће се у скла ду са од ред ба ма над ле жних ин сти ту ци ја: На ци о нал ни са вет 
за на уч ни и тех но ло шки раз вој, Од бор за акре ди та ци ју на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја, 
Ко	ми	си	ја	за	сти	ца	ње	на	уч	них	зва	ња,	Ма	тич	ни	на	уч	ни	од	бо	ри,	За	јед	ни	ца	ин	сти	ту	та	Ср	би	је,	
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и По кра јин ски се кре та ри јат за ви со ко 
обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност.

3.8. Са рад ња са при вред ним су бјек ти ма у обла сти ис тра жи ва ња и раз во ја

Област ис тра жи ва ња и раз во ја је сте зна ча јан чи ни лац при вред ног раз во ја. По ред основ них 
ис тра жи ва ња по треб но је у ве ћој ме ри под ста ћи при ме ње на ис тра жи ва ња кроз ин тен зив не 
кон так те са над ле жним ин сти ту ци ја ма и пред у зе ћи ма, по тен ци јал но за ин те ре со ва ним за на уч-
но и стра жи вач ку де лат ност Фа кул те та. Пла ни ра се да ова кав вид ак тив но сти омо гу ћи по ве ћа ње 
кон ку рент но сти на шег Фа кул те та при ли ком кон ку ри са ња за про јек те раз во ја код до ма ћих и 
стра них фон до ва. Пла сман ова ко сте че них но вих зна ња ди рек тан је до при нос раз во ју до ма ће 
на у ке, а оства ре на са рад ња са при вре дом га ран ци ја да је но во зна ње ста вље но на рас по ла га ње 
раз вој ним ка па ци те ти ма дру штва. У пла ну је стал но про ши ри ва ње ли сте при вред них су бје ка-
та са ко ји ма се оства ру је са рад ња. У то ку су пла но ви у ве зи са но вим ак тив но сти ма, у про те клом 
пе то го ди шњем пе ри о ду оформ ље ног Цен тра за ме ди цин ско-фар ма це ут ска ис тра жи ва ња и кон-
тро лу ква ли те та (Cen ter for Me di cal and Phar ma ce u ti cal In ve sti ga ti ons and Qu a lity Con trol – CEMP hIC), 
ко ји ће обез бе ди ти нео п ход ну са рад њу са при вре дом у ис тра жи вач ко-раз вој ним про гра ми ма.
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3.9. Уче шће на на уч ним ску по ви ма, ор га ни зо ва ње на уч них ску по ва  
и струч них се ми на ра

Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са ду је у до са да шњем пе ри о ду био ак тив ни уче сник про-
мо ци је на у ке у скло пу фе сти ва ла на у ке и обра зо ва ња. То ком на ред ног пе то го ди шњег пе ри о да 
у ци љу про мо ци је на у ке и здра вља, Ме ди цин ски фа кул тет као обра зов на, на уч на и здрав стве-
на ин сти ту ци ја, ће ор га ни зо ва ти пре да ва ња и еду ка ци ју ве ли ког бро ја по се ти о ца у ве зи са 
нај ак ту ел ни јим те ма у на у ци и јав ном здра вљу. Фа кул тет ће пред у зе ти по себ не ак тив но сти у 
про мо ци ји на у ке у скло пу обе ле жа ва ња 60 го ди на од осни ва ња Ме ди цин ског фа кул те та и 
2020/2021.го ди на ће би ти по све ће на обе ле жа ва њу овог ју би ле ја са при ка зом на уч них до стиг ну-
ћа на став ни ка, са рад ни ка и ис тра жи ва ча. Ова ју би лар на го ди на би ће обе ле же на ме ђу на род ном 
кон фе рен ци јом би о ме ди цин ских на у ка то ком ма ја 2020. го ди не у ко јој ће Ме ди цин ски фа кул-
тет, као ор га ни за тор, оку пи ти ве ли ки број уче сни ка из на уч но и стра жи вач ких уста но ва у све ту 
са ко ји ма има би ла те рал ну са рад њу, али и оста лим еми нент ним би о ме ди цин ским на уч ним 
цен три ма, са ци љем по ве зи ва ња и ја ча ња са рад ње кроз за јед нич ке про јект не ак тив но сти.

3.10. При ме њи ва ње си сте ма кон тро ле ква ли те та  
на уч но и стра жи вач ког ра да на Фа кул те ту

Си стем кон тро ле ква ли те та пред ста вља је дан од основ них еле ме на та за им пле мен та ци ју 
европ ских на уч них стан дар да и нео п хо дан је пред у слов за ин те гра ци ју на у ке у Ср би ји у европ-
ски на уч но и стра жи вач ки про стор. Ме ди цин ски фа кул тет је ус по ста вио ком пле тан си стем за 
са мо е ва лу а ци ју и кон тро лу ква ли те та, ко ји об у хва та и си сте мат ско пра ће ње и ева лу а ци ју на-
уч	но	и	стра	жи	вач	ког	ра	да.	Је	дан	од	за	да	та	ка	Ко	ми	си	је	за	вред	но	ва	ње	на	став	ни	ка,	са	рад	ни	ка	и	
на уч но и стра жи вач ког ра да је сте утвр ђи ва ње по ступ ка и усва ја ње кри те ри ју ма за си сте мат ско 
пра	ће	ње	и	оце	њи	ва	ње	оби	ма	и	ква	ли	те	та	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ке	де	лат	но	сти.	У	ак	тив	но	сти	Ко-
ми си је, по ред оста лог, убра ја се:
•	 Вред	но	ва	ње	објек	тив	них	усло	ва	за	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ки	рад	–	што	се	од	но	си	на	утвр	ђи	ва	ње	

ре ал ног ста ња у по гле ду кван ти те та и ква ли те та ис тра жи вач ког ка дра, ква ли те та про сто ра 
и ла бо ра то риј ске опре ме, ста ња би бли о теч ког фон да и ни воа до ступ но сти ли те ра ту ре у 
елек	трон	ском	об	ли	ку.	Ко	ми	си	ја	је,	по	ред	то	га,	ори	јен	ти	са	на	и	на	пра	ће	ње	ди	на	ми	ке	ре	ал	ног	
фи нан си ра ња и ква ли те та ме наџ мен та ре сур си ма ко ји су на ме ње ни на уч но и стра жи вач ком 
ра ду.

•	 Вред	но	ва	ње	на	уч	не	ком	пе	тент	но	сти	на	став	ни	ка	и	са	рад	ни	ка	на	фа	кул	те	ту.	Ко	ми	си	ја	сва	ке	
го ди не из вр ша ва де таљ ну ана ли зу на уч не ком пе тен ци је свих ис тра жи ва ча на Ме ди цин ском 
фа	кул	те	ту	и	из	вр	ша	ва	пре	зен	та	ци	ју	ре	зул	та	та	ове	ана	ли	зе.	На	кон	ана	ли	зе	Ко	ми	си	ја	пред-
ла же ме ре за уна пре ђе ње на уч ног по тен ци ја ла, те упо зо ра ва на евен ту ал ни пад ква ли те та 
или на сни жа ва ње ква ли те та у по је ди ним обла сти ма.

•	 Ко	ми	си	ја	из	вр	ша	ва	ана	ли	зу	ре	зул	та	та	им	пле	мен	та	ци	је	ве	ћих	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ких	про-
је ка та ко ји се из во де на Фа кул те ту.
Ко	ми	си	ја	по	себ	но	ева	лу	и	ра	ни	во	укљу	чи	ва	ња	сту	де	на	та	у	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ки	рад,	те	

дру ге аспек те ко ји се ти чу раз во ја на уч но и стра жи вач ког под млат ка, као што су број сту де на та 
на док тор ским сту ди ја ма и ни во уче шћа сту де на та Ме ди цин ског фа кул те та у ин тер на ци о нал ној 
раз ме ни.
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3.11. Раз вој и пре о бра жај фа кул те та у скла ду са за кон ском ре гу ла ти вом  
и но вим по тре ба ма у сми слу уво ђе ња но вих ме ра у упра вља њу

Је дан од основ них при о ри те та про гра ма на уч но и стра жи вач ког ра да Фа кул те та за пе ри од 
2020-2024. би ће по што ва ње прин ци па отво ре ног при сту па на у ци. Ова квим при сту пом на став-
ни ци, са рад ни ци и ис тра жи ва чи Фа кул те та би ће укљу че ни у са вре ме не то ко ве на у ке уз аде-
кват ну ре а ли за ци ју на уч не ак тив но сти и ди се ми на ци ју на уч них ре зул та та. Про грам на уч но и-
стра жи вач ке де лат но сти се стал но ускла ђу је са за кон ским ре гу ла ти ва ма из ове обла сти, као и 
но во на ста лим по тре ба ма. Ак тив но сти у обла сти на уч но и стра жи вач ког ра да би ће ру ко во ђе не 
за кон ским кри те ри ју ми ма укљу чу ју ћи и при ме ну Правилникa о вред но ва њу на уч но и стра жи-
вач ког ра да и по ступ ку акре ди та ци је ин сти ту та, ин те гри са них уни вер зи те та, фа кул те та и 
цен та ра из у зет них вред но сти.

У ци љу пре по зна ва ња Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду као ре ле вант не на уч но и стра-
жи вач ке ор га ни за ци је, из вр ши ће се при ме на од го ва ра ју ћих ме ра за по ве ћа ње на уч не про дук тив-
но сти на став ни ка, са рад ни ка и ис тра жи ва ча Ме ди цин ског фа кул те та. У ци љу кон ти ну и ра ног 
по ве ћа ња укуп ног бро ја на уч них ра до ва ка те го ри је М21-М23 по ис тра жи ва чу на Фа кул те ту, 
пла ни ра но је кон ти ну и ра но пра ће ње на уч не про дук тив но сти ис тра жи ва ча, фор ми ра ње фа-
кул тет ске ранг ли сте ис тра жи ва ча, заснованe на те ме љу бро ја и ква ли те та об ја вље них на уч но-
и стра жи вач ких ра до ва, у скла ду са го ди на ма ста жа. Пла ни ра се по ве ћа ње бро ја ка те го ри ја и 
ви си не на гра да за на уч ну про дук тив ност, кроз до но ше ње Пра вил ни ка о при зна њи ма и на гра да-
ма Фа кул те та. Пла ни ра се спро во ђе ње од го ва ра ју ћих ме ра ра ди по ве ћа ња на уч не учин ко ви то-
сти ис под про сеч них ис тра жи ва ча Фа кул те та. Усва ја њем овог пла на, при сту пи ће се по ве ћа њу 
кри те ри ју ма за из бор у на став на и на уч на зва ња из аси стент ског, са рад нич ког и ис тра жи вач ког 
зва ња, а на кон то га и ускла ђи ва ње кри те ри ју ма за из бор у ви ша на став на и на уч на зва ња са 
оста лим Ме ди цин ским фа кул те ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

У ци љу по ве ћа ња ква ли те та на уч но и стра жи вач ког ра да пла ни ра на је, у скло пу но ве акре-
ди та ци је, ре ор га ни за ци ја док тор ских сту ди ја са ци љем по ве ћа ња бро ја ква ли тет них док тор ских 
ди сер та ци ја, чи ји су ре зул та ти об ја вље ни у ре ле вант ним, еми нент ним на уч ним ча со пи си ма, 
као и по ве ћа ње бро ја док тор ских ди сер та ци ја са ино стра ним мен то ри ма и из на ла же њем ме ха-
ни за ма за по ве ћа ње оства ре них од ла за ка на по сле док тор ска уса вр ша ва ња у зна ме ни те на уч но-
истра жи вач ке цен тре у све ту.

3.12. Раз вој по сто је ћих цен та ра из вр сно сти

На пре дак, оства ри ва ње прет ход но на ве де них ци ље ва и ис пу ња ва ње усло ва за укљу че ње у 
ме ђу на род не про јек те мо гу ће је оства ри ти је ди но уна пре ђе њем ква ли те та ис тра жи ва ња, ис тра-
жи вач ког и ино ва ци о ног ка па ци те та и ус по ста вља њем ефек тив ног ис тра жи вач ког си сте ма кроз 
цен тре из вр сно сти на фа кул те ти ма. У про те клом пе то го ди шњем пе ри о ду Ме ди цин ски фа кул-
тет у Но вом Са ду је по кре нуо ак тив но сти ко је су ре зул то ва ле осни ва њем Цен тра за ме ди цин-
ско-фар ма це ут ска ис тра жи ва ња и кон тро лу ква ли те та (Cen ter for Me di cal and Phar ma ce u ti cal 
In ve sti ga ti ons and Qu a lity Con trol – CEMP hIC). 

Осни ва ње ова квог цен тра омо гу ћи ло je Ме ди цин ском фа кул те ту све оно што Стра те ги ја 
на уч ног и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од до 2020. го ди не по ста вља пред на-
уч но и стра жи вач ку јав ност, а то су:
•	 раз	вој	основ	них	ис	тра	жи	ва	ња	и	усме	ре	них	основ	них	стра	жи	ва	ња,
•	 уна	пре	ђе	ње	тех	но	ло	шких	ис	тра	жи	ва	ња,	под	сти	ца	ње	ино	ва	ци	ја	и	тран	сфе	ра	тех	но	ло	ги	ја,
•	 оси	гу	ра	ње	до	ступ	но	сти	и	ква	ли	те	та	људ	ских	ре	сур	са	за	ис	тра	жи	ва	ње,	раз	вој	и	ино	ва	тив	ну	

при вре ду,
•	 уна	пре	ђе	ње	ме	ђу	на	род	не	на	уч	не	са	рад	ње	и
•	 ус	по	ста	вља	ње	и	уна	пре	ђе	ње	кул	ту	ре	ди	ја	ло	га	из	ме	ђу	на	у	ке,	тех	но	ло	ги	је,	дру	штва	и	при	вре	де.
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Осни ва ње Цен тра CEMP hIC омо гу ћи ће да се из вр сност у на у ци ка пи та ли зу је кроз ино ва-
ци је, да се по др шком ис тра жи вач ко-раз вој ним про гра ми ма пот по мог не ус по ста вља ње неп ход не 
са рад ње са при вре дом, оси гу ра флек си бил на ор га ни за ци о на струк ту ра и ви со ко ква ли те тан 
ка дар за ис тра жи ва ње, раз вој и ино ва ци је и ус по ста ви неп хо дан ни во ме ђу на род не са рад ње. 
Убр за ће се раз вој на у ке, тех но ло ги је, ино ва ци ја и тран сфе ра ре зул та та, по ве ћа ће се ква ли тет 
ис тра жи ва ња, оја ча ва ће се ути цај раз во ја ис тра жи ва ња на ква ли тет обра зо ва ња, као и из во ри 
фи нан си ра ња Ме ди цин ског фа кул те та. Ти ме ће се и са ма ис тра жи ва ња ори јен ти са ти пре ма 
ства ра њу ве за из ме ђу основ них и при ме ње них ис тра жи ва ња у ци љу њи хо ве  при ме не, и по себ но 
по др жа ти мул ти ди сци пли нар ни при ступ. По ред то га, на пре дак оства рен у ра ду на на уч ним про-
јек ти ма им пле мен ти ра ће се ди рект но у про цес на ста ве и про ме не на став них са др жа ја, чи ме ће 
се нај бо љим сту ден ти ма омо гу ћи ти ди рект но уче шће у тим ак тив но сти ма и учи ни ти до ступ ном 
нај мо дер ни ја опре ма и ла бо ра то риј ска ин фра струк ту ра.
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4. За кљу чак

Ме ди цин ски фа кул тет је трај но опре де љен за си сте мат ски ства ра лач ки рад у основ ним, 
при ме ње ним и раз вој ним ис тра жи ва њи ма, ко ји тре ба да омо гу ћи от кри ва ње но вих зна ња и 
ко ри шће ње истих у свим обла сти ма дру штве ног раз во ја. Основ ни ци ље ви Про гра ма на уч но-
истра жи вач ког ра да фа кул те та за пе ри од од 2020. до 2024. го ди не је су:
•	 да	се	те	ку	ћа	на	уч	но	и	стра	жи	вач	ка	де	лат	ност	на	ста	ви	не	сма	ње	ним	ин	тен	зи	те	том,	од	но	сно	

да се обез бе ди по ве ћа ње у скла ду с тре нут ним ре ал ним усло ви ма
•	 да	се	оба	ви	низ	ак	тив	но	сти	ко	је	су	усме	ре	не	на	су	штин	ско	уна	пре	ђе	ње	усло	ва	за	на	уч	но-

и стра жи вач ки рад, ка ко би се у бу дућ но сти ква ли тет ове де лат но сти знат но по бољ шао.
Ве ће ула га ње у ис тра жи ва ња и ино ва ци је те мељ је ста бил не еко но ми је и ви со ке сто пе за-

по сле но сти, што је при сут но у раз ви је ним зе мља ма са кон стант но ви со ким из два ја њем сред-
ста ва за на уч но и стра жи вач ку де лат ност из на ци о нал ног бу џе та. Но ви пе то го ди шњи план 
пред ви ђа но ве ме ре и ин стру мен те ко ји ће во ди ти ка ква ли тет ни јој на уч но и стра жи вач кој де-
лат но сти, бр жем и лак шем при сту пу са вре ме ним тех но ло ги ја ма, а да љим раз во јем Цен тра за 
ме ди цин ска и фар ма ко ло шка ис тра жи ва ња ће под ста ћи кон ку рент ни ју еко но ми ју за сно ва ну 
на зна њу, са очи глед ним дру штве ним на прет ком. Циљ на ве де них ме ра је у по ве ћа њу бро ја на-
уч но и стра жи вач ких рад ни ка на Фа кул те ту, са отва ра њем атрак тив них рад них ме ста за бу ду ће 
ге не ра ци је и бр зом им пле мен та ци јом на уч них до стиг ну ћа у пред ви ђе ном вре мен ском пе ри о ду. 
Ја ча ње си нер ги је из ме ђу на у ке и еко но ми је у на ред ном пе то го ди шњем пе ри о ду мо ра би ти дво-
смер но и ду го трај но одр жи во са кре и ра њем ам би јен та по год ног за раз вој на у ке на Фа кул те ту.

Де кан Ме ди цин ског фа кул те та
проф.	др	Сне	жа	на	Бр	кић


