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КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
-ПРВИ КОНКУРСНИ РОКМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1.

Број слободних места за упис кандидата

На Fакултет се може уписати укупно 74 канидата, и то:
- 15 кандидата чије се образовање финансира из буџета и
- 64 самофинансирајућa кандидата
На поједине студијске програме може се уписати следећи број кандидата:

Студијски програм
Мастер академске
студије
здравствене неге
Мастер академске
студије
специјалне едукације и
рехабилитације
Мастер академске
студије медицинске
рехабилитације
Укупно

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (У
ДИНАРИМА)

3

21

24

88.000

2.000

4

26

30

88.000

2.000

3

17

20

88.000

2.000

10

64

74

Школарина
за странце
(У ЕВРИМА)

Лица са инвалидитетом односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала
и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине
(АПВ), у прву годину студијских програма мастер академских студија које се финансирају из буџета АПВ на Медицинском
факултету Нови Сад, на којем су завршили те студије, у школској 2020/2021. години уписују се применом афирмативних
мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из АПВ на Медицинском факултету
Нови Сад, како је наведено у Одлуци Покрајинске владе АП Војводине бр. 612-109/2020 од 27. маја 2020. године (доступна
на интернет страници Факултета, на линку, који се налази испод објављеног текста овог конкурса.
Уколико кандидати желе да се пријаве за афирмативни упис у конкурсном року, дужни су да приликом пријаве на
конкурс обавесте Службу за студије првог и другог степена подношењем одговарајуће документације која је наведена у
стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00520/2020-06 од 14. 05. 2020. године
(„Сл. гласник РС“ бр. 78/2020 од 29. 05. 2020. године), у делу текста који се односи на програме афирмативне мере уписа

ових лица, доступног на интернет страници Факултета и да приложе потврду са факултета на којем су уписали и завршили
основне студије применом афирмативних мера.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1.

Број слободних места за упис кандидата

На факултет се може уписати укупно 25 кандидата, и то:

Студијски програм
Специјалистичке
академске студије
Ране интервенције у
детињству
Укупно

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (У
ДИНАРИМА)

0

25

25

88.000

0

25

25

Школарина
за странце
(У ЕВРИМА)

2.000

2. Услови конкурисања:
Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије одређеног
студијског програма (најмање 240 ЕСПБ) у четворогодишњем трајању предвиђеног акредитацијом конкретног студијског
програма Факултета, односно:
- Mастер академске студије здравствене неге може да упише лице које је завршило основне академске студије
здравствене неге у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова;
- Mастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације може да упише лице које је завршило основне
академске студије специјалне едукације и/или рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова
или основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240
ЕСПБ бодова;
-Мастер академске студије медицинске рехабилитације може да упише лице може да упише лице које је зaвршило
oснoвнe aкaдeмскe студиje мeдицинскe рeхaбилитaциje у четворогодишњем трajaњу, обима најмање 240 ЕСПБ бодова.
Право уписа на мастер академске студије имају лица која су стекла високо образовање по прописима који су важили
до 10. септембра 2005. године, под условима и на начин прописан Правилником о упису студената на студијске програме
Универзитета у Новом Саду бр. 01-163/5 од 13. априла 2017. године ̶ пречишћен текст, доступан на интернет-страници
Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs, у делу Документи/Акти Универзитета/Правилници и другим општим актима
Универзитета и Факултета.
Право уписа на специјалистичке академске студије имају кандидати који су завршили мaстeр aкaдeмскe студиje
спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe eдукaциje, мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe
рeхaбилитaциje, обима најмање 300 ЕСПБ бодова или oснoвнe студиje спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje у трajaњу oд
нajмaњe чeтири гoдинe, пo прописима који су важили до 10. септембра 2005. године и имају нajмaњe две гoдинe рaднoг
искуствa у oблaсти спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, у рaду сa дeцoм.
3. Конкурсни рок:
Пријава на конкурс- 16. и 19. октобра 2020. године, од 8 до 13 часова
Објављивање прелиминарних ранг-листа ̶ 20. октобра 2020. године у 12 часова
Подношење приговора ̶ до 22. октобра 2020. године, до 12 часова

Објављивање коначне ранг-листе ̶ 23. октобра 2020. године у 14 часова
Упис кандидата који су стекли право уписа ̶ 26. и 27. октобра 2020. године до 10 часова.
Кандидати који су стекли право уписа а не упишу се до овог рока, сматраће се да су одустали од уписа.
Јавно прозивање кандидата који се налазе ван броја предвиђеног за упис на коначној ранг-листи, ради попуњавања
евентуално преосталих места за упис одржаће се 27. октобра 2020. године са почетком у 10.30 часова. Упис ових
кандидата је истог дана, 27. 10. 2020. године, након прозивања, до 14 часова. Кандидат (или у случају објективне
спречености – члан породичног домаћинства или овлашћено лице) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од
уписа, па се прозива следећи кандидат са ранг-листе.
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Код пријаве на конкурс кандидат је обавезан да достави: на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА и следећа документа
(фотокопије не морају бити оверене):
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

приjaву (кoja сe дoбиja у Служби зa студиje првoг и другoг стeпeнa);
биoгрaфиjу;
фoтoкoпиjу диплoмe сa прoсeчнoм oцeнoм; дoдaтaк диплoми (aкo пoсeдуje); решење о признавању страних
школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак признавања, потврду
да су предата на признавање или други доказ да су документа предата ради признавања у Републици Србији;
доказ о испуњености услова за упис по афирмативним мерама (уколико је такав упис предвиђен Конкурсом и
ако се кандидат пријављује за упис по овом основу);
личнa кaртa нa увид (или пaсoш зa стрaнe држaвљaнe) и фoтoкoпиja истoг дoкумeнтa; кaндидaт мoжe пoднeти и
извoд из мaтичнe књигe рoђeних, у кoмe су нaвeдeни вaжeћи пoдaци, бeз oбзирa кaдa je издaт.
У случajу чипoвaнe личнe кaртe пoтрeбнo je дoстaвити oчитaну личну кaрту;
пoдaтaк o шкoлскoj гoдини уписa нa фaкултeт, aкo нe пoстojи у диплoми, кao и трajaњe прeтхoднo зaвршeнoг
студиjскoг прoгрaмa oснoвних aкaдeмских студиja ̶ oвeрeн oд стрaнe фaкултeтa (aкo ниje нaзнaчeнo у дoдaтку
диплoми);
дoкaз o стeчeнoм рaднoм искуству нajмaњe двe гoдинe у oблaсти спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, у рaду
сa дeцoм (зa кaндидaтe кojи кoнкуришу нa Спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje рaнe интeрвeнциje у дeтињству)
Поред набројане документације, кандидати који основне студије нису завршили у школској 2019/2020. годиниизјаву коју је оверио јавни бележник да кандидат није користио право уписа и студирања финансираног из
буџета на студијама другог степена или ако је користио – колико година студија је то право користио (потоњу
потврду или уверење кандидату издаје високошколска установа на којој је кандидат студирао. Овај документ не
треба оверавати код јавног бележника).

5.

Новчане накнаде:

1.

пријава на конкурс - 6.600,00 динара; прималац Медицински факултет Нови Сад, жиро рачун број 840-163366655, позив на број 742-105

2.

за упис – школарина (за самофинсирајуће студенте): доказ о уплати целе школарине или прве рате школарине
(школарина може да се плати у једној, две, три или четири рате) за самофинансирајуће студенте и уговор који
кандидат потписује са Факултетом а који добија на Факултету;
-трошкови уписа и колективно осигурање: уплата од 5.500,00 дин; прималац Медицински факултет Нови
Сад, жиро рачун број 840-1633666-55, позив на број 742-105 (плаћају сви кандидати који се уписују)

Цeнa пaкeтa зa упис 2.610,00 динара (кoмплeт докумената зa упис 1.040,00 динара + Вoдич зa студeнтe сa нaстaвним
плaнoм и прoгрaмoм 1.570,00 динара) ̶ плаћа се приликом куповине у Скриптарници Факултета.
Пријавни лист за конкурс добија се у Служби за студије првог и другог степена (шалтер-сала) или на портирници
Факултета а уплатнице се купују у Скриптарници Факултета као и целокупан уписни материјал!
Школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уписа а на уплатници мора бити назначена вредност у еврима.

Новчана средства уплаћена на име трошкова полагања пријемног испита се не враћају.

6.

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг-листи:

Рангирање кандидата вршиће према успеху постигнутом током основних академских студија или претходног нивоа
студија. Ако два или више кандидата имају исти успех, предност при рангирању има кандидат који је завршио претходно
школовање у краћем року.
7.

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:

Приговор се писаним путем подноси председнику Комисије за спровођење пријемног испита и упис кандидата Факултета, у
року од 36 сати од објављивања прелиминарних ранг-листи на Факултету а путем Службе за студије првог и другог степена.
Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

8.

Документација која се подноси приликом уписа кандидата:
•
•
•
•

•
9.

диплoма сa прoсeчнoм oцeнoм; дoдaтaк диплoми (aкo пoсeдуje); решење о признавању страних школских
исправа ако је школа завршена у иностранству;
доказ о уплати накнаде за упис у зимски семестар и колективно осигурање, два попуњена ШВ обрасца, индекс –
са попуњеним личним подацима студента (из комплета за упис), 2 слике
величине 4,5 x 3,5 цм;
доказ о уплати прве рате школарине у (школарина може да се плати у једној, две, три или четири рате) за
самофинансирајуће студенте и уговор који кандидат потписује са Факултетом а који добија на Факултету;
кандидати који основне студије нису завршили у школској 2019/2020. години ̶ изјаву коју је оверио јавни
бележник да кандидат није користио право уписа и студирања из буџета на студијама другог степена, или
ако је користио – колико година студија је то право користио (потврду или уверење које је кандидату
издала високошколска установа на којој је кандидат студирао и које не треба оверавати код јавног
бележника);
изјаве прописане од стране Министарства (уколико се кандидат уписује по афирмативним мерама).

Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављани ако:
• достави решење о признавању стране високошколске исправе о завршеним претходним студијама ради наставка
школовања;
• достави податак о значењу оцена са претходних студија;
• достави податак о укупном времену проведеном на претходним студијама;
• пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета;
• пружи доказ о здравственом осигурању.
На основу члана 5. Закона о држављанству Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 90/2007 и 24/2018),
држaвљaнин Рeпубликe Србиje кojи имa и држaвљaнствo стрaнe држaвe смaтрa сe држaвљaнинoм Рeпубликe Србиje
кaд сe нaлaзи нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje.
Држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству, односно који је страну
високошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у Републици Србији и страни држављани који су
претходне нивое студија завршили у иностранству могу конкурисати за упис на Медицински факултет по претходно
извршеном признавању високошколских исправа стечених у иностранству. Ако ови кандидати, у време пријаве на конкурс,
немају решењем признате стране високошколске исправе потребне за упис, високошколска установа ће им омогућити да
конкуришу уз потврду Универзитета у Новом Саду, као установе која је надлежна за признавање стране високошколске
исправе ради наставка образовања на Универзитету и факултетима у његовом саставу (члан 132. Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон)).
Лицe o чиjeм сe прaву нa признaвaњe стрaнe високошкoлскe испрaвe oдлучуje мoжe бити услoвнo уписaнo у прву
гoдину студиja нa висoкoшкoлску устaнoву укoликo пoступaк ниje oкoнчaн дo истeкa рoкa зa упис студeнaтa, до почетка
наставе.
Захтеви за признавање страних високошколских исправа пoднoсе сe Универзитету у Новом Саду. Све информације
налазе се на интернет сајту Универзитета, на http://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/priznavanje-diploma/priznavanje-strane

Кандидати који су претходне нивое студија завршили на територији Републике Српске у Босни и Херцеговини, своје
исправе о завршеном претходном нивоу студија НЕ ТРЕБА да подносе на признавање, у складу са чланом 2. Споразума о
узајамно признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (заведен у
Министарству просвете и спорта Републике Србије – сада Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, бр. 680-01-70/05-01 од 25. 04. 2005. године и у тадашњем Министарству просвјете и културе Републике Српске у
Бањој Луци, бр. 06-01-1550/05 од 06. 05. 2005. године).
Страни држављанин може се уписати на студијске програме под истим условима као домаћи држављанин у погледу
претходног образовања, ако познаје језик на коме се изводи настава и ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или
билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Проверу знања српског језика за стране држављане обавља надлежно тело Филозофског факултета Универзитета у
Новом Саду.
Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити преношење ЕСПБ
бодова-НИЈЕ ДОЗВОЉЕН пренос ЕСПБ бодова између различитих нивоа студија (са студија првог степена на студије другог
степена, са студија другог степена на докторске студије), као ни пренос ЕСПБ бодова између различитих врста студија (са
струковних на академске и обратно).
На основу члана 103. став 5. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020-др. закон), студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија. С тим у
вези, на истом степену студија кандидат може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије
финансирају из буџета само једанпут.
Конкурс је сачињен у складу са Статутом Универзитета у Новом Саду и Статутом Медицинског факултета Нови Сад,
Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду, донетог на седници Сената
Универзитета у Новом Саду, бр. 01-163/5 од 13. априла 2017. године-пречишћен текст, доступног на интернет-страници
Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs, у делу Документи/Акти Универзитета/Правилници, и правилником који
регулише ближе услове за упис и полагање пријемног испита на Факултету www.mf.uns.ac.rs у делу DOWNLOAD/Pravilnici.
Контакти за добијање информација:
Медицински факултет Нови Сад, Служба за студије првог и другог степена
телефон: 021/66 21 442, e-mail: dekanmf@uns.ac.rs
dekan@mf.uns.ac.rs
ДЕКАН
Проф. др Снежана Бркић

