ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената:
На Факултет се може уписати укупно 78 студената, и то:
- 25 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 53 самофинансирајућих студената
Напомена: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената,
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
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2. Услови конкурисања:
Услови конкурисања на студијски програм Клиничка истраживања:
Студијски програм Клиничка истраживања на Медицинском факултету у Новом Саду могу
уписати кандидати који су завршили:
➢ интегрисане академске студије медицине, стоматологије и фармације са најмање 300 ЕСПБ
са просечном оценом најмање 8 (осам);
➢ завршене мастер академске студије здравствене неге са најмање 300 ЕСПБ са просечном
оценом најмање 8 (осам) уписану и у дипломи основних академских и дипломи мастер
академских студија;
➢ академски назив магистра наука и просечну оцену најмање 8 (осам) уписану и у дипломи
основних академских студија и дипломи магистарских студија;
➢ лица која су завршила студије прецизиране акредитацијом, у трајању од пет, односно шест
година према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
односно до 10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8 (осам).
Кандидати који конкуришу на овај смер морају имати стално запослење или уговор о волонтирању
у здравственој установи или специјализацију која је започета или завршена.
Услови конкурисања на студијски програм Јавно здравље:
Студијски програм Јавно здравље на Медицинском факултету у Новом Саду могу уписати
кандидати који су завршили:
➢ интегрисане академске студије медицине, стоматологије и фармације са најмање 300 ЕСПБ
са просечном оценом најмање 8 (осам);

➢ завршене мастер академске студије здравствене неге са најмање 300 ЕСПБ са просечном
оценом најмање 8 (осам) уписану и у дипломи основних академских и дипломи мастер
академских студија;
➢ академски назив магистра наука и просечну оцену најмање 8 (осам) уписану и у дипломи
основних академских студија и дипломи магистарских студија;
➢ лица која су завршила студије прецизиране акредитацијом, у трајању од пет, односно шест
година према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
односно до 10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8 (осам).
Услови конкурисања на студијски програм Претклиничка истраживања:
Студијски програм Претклиничка истраживања на Медицинском факултету у Новом Саду могу
уписати кандидати који су завршили:
➢ интегрисане академске студије медицине, стоматологије и фармације са најмање 300 ЕСПБ
са просечном оценом најмање 8 (осам);
➢ студије биолошке оријентације (хемија,биологија и молекуларна биологија) са најмање 300
ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8 (осам) уписану и у дипломи основних
академских и дипломи мастер академских студија;
➢ академски назив магистра наука и просечну оцену најмање 8 (осам) уписану и у дипломи
основних академских студија и дипломи магистарских студија;
➢ лица која су завршила студије прецизиране акредитацијом, у трајању од пет, односно шест
година према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
односно до 10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8 (осам).
3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним
испитом, а у складу са Правилником факултета).
4. Конкурсни рок:
- термини
пријављивање кандидата
објављивање прелиминарне ранг-листе
објављивање коначне ранг-листе
упис примљених кандидата

12., 13. и 14. октобар 2020.
19. октобар 2020.
22. октобар 2020.
од 26. до 29. октобра 2020.

- У случају да остане већи број слободних места Факултет може предложити Универзитету у
Новом Саду да распише други конкурсни рок.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
1. пријава на конкурс;
2. биографија;
3. оверена фотокопија дипломе интегрисаних студија са просечном оценом;
4. уверење о положеним испитима са интегрисаних студија са просечном оценом;
5. оверена фотокопија дипломе магистарских студија или дипломских академских студија
и уверење о положеним испитима са просечном оценом;
6. фотокопија личне карте, односно пасоша (за стране држављане).
Додатна документација коју подносе кандидати који конкуришу на смер Клиничка истраживања:
7. потврда о сталном запослењу или уговор о волонтирању у здравственој установи или
потврда о започетој специјализацији или оверена фотокопија дипломе о положеном
специјалистичком испиту.

6. Новчане накнаде:
- Уплата за трошкове конкурса у износу од 6.600,00 динара на жиро рачун Факултета
број: 840-1633666-55, позив на број 05-11
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг-листи:
Рангирање кандидата вршиће се на основу просечне оцене постигнуте на претходним студијама.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Жалба на прелиминарну ранг листу може се поднети 21.10.2020. године у писаној форми Служби
за докторске студије.
9. Упис страних држављана:
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављани ако достави:
- нострификовану диплому о завршеним претходним студијама;
- доказ о познавању српског језика са Филозофског факултета Универзитета у Новом
Саду, а у складу са Статутом Универзитета;
- доказ о здравственом осигурању.
10. Напомена:
- контакт телефони за добијање информација
Медицински факултет Нови Сад,
Служба за докторске студије – doktorske.studije@mf.uns.ac.rs
телефон: 021/66 15 697
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