На основу Закона о високом образовању , Статута Универзитета у Новом Саду и Статута
медицинског факултета, Правилника о ближим условима уписа на интегрисане академске
студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита на
Медицинском факултету Нови Сад и Правилника о преношењу еспб бодова и признавању
испита са других високошколских установа, између различитих студијских програма
Медицинског факултета Нови Сад, између различитих наставних планова и програма истог
или сличног студијског програма Медицинског факултета Нови Сад ,поступак, критеријуми и
рокови за прелазак студената са других факултета на Медицински факултет у Новом Саду за
школску 2022/2023. годину су:
ПОСТУПАК , КРИТЕРИЈУМИ, РОКОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПРЕЛАЗАК СТУДЕНАТА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА
НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД, УПИСА НА ФАКУЛТЕТ НА ОСНОВУ
ЗАВРШЕНОГ ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА И ПРОМЕНЕ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА/МОДУЛА
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ
Студентима
студија медицине, стоматологије/денталне медицине, фармације,
академских студија здравствене неге, специјалне едукације и рехабилитације, медицинске
рехабилитације и струковних студија радиолошке технологије других факултета , може се
одобрити прелазак ако су испуњени следећи критеријуми:
1. Предат писмени захтев у периоду од 01.09.-10.09.2022. год. (молба, са
наведеним разлогом преласка-или попуњен образац-соба бр.2.)
- Не постоји могућност преласка у последње две године студија студијског
програма (студенту могу бити признати испити највише до 50% по наставном
програму Медицинског факултета Нови Сад).
- За студенте који прелазе са других факултета не постоји могућност уписа на
други студијски програм.
2.

Поднета сва потребна документација :
- попуњен образац за прелазак
- уверење о положеним испитима;
- доказ да именовани има статус студента на свом факултету у школској
2021/2022. години;
- доказ о броју остварених ЕСПБ бодова у школској 2021/2022. години – потврда од
факултета;
- доказ да студент студира на српском језику – потврда од факултета;
- фотокопија индекса (све исписане странице);
оверен (од стране факултета) наставни програм (детаљан програмски садржај
наставе) одслушаних предмета;
- Уплата на жиро рачун факултета у износу од 6.000,00 динара:
Сврха уплате: трошкови обраде захтева за прелазак са другог факултета ; или –
трошкови обраде захтева за промену студијског програма/модула (за студенте
Медицинског факултета Нови Сад); или – трошкови обраде захтева за поновно
стицање статуса студента; или – трошкови обраде захтева за упис на основу
завршеног факултета;

-

Целокупна документација се предаје на шалтеру Писарнице факултета, 8:00-13:00
часова, приземље.
- Све наведене документе под тачком 1. и 2. можете скенирати и послати у PDF
формату, на е-mail адресу: jovanka.bicanic@mf.uns.ac.rs , закључно са
10.09.2022. год., уколико нисте у могућности да дођете на факултет или
поштом на адресу факултета; обавезно је да добијете потврду пријема од
стране факултета, у супротном се рачуна да није примљен захтев.
Студент који је претходно поднео захтев за прелазак, ако након 10.09.2022.
године положи још неке испите, може допунити документацију, слањем
новог уверења о положеним испитима, скенираним у PDF формату, на исту
електронску адресу
или
на
електронску
адресу
декана
факултета
(dekan@mf.uns.ac.rs), најкасније до 20.09.2022.
Захтеве за прелазак разматра Комисија за студије првог и другог степена, Наставнонаучног већа факултета и даје предлог Декану. Коначну Одлуку доноси Декан
факултета.
Факултет објављује Одлуке о прелазу на сајту факултета, до 26 . 9. 2022.
године.
Рок за жалбе је 3 дана , од дана јавног објављивања.
Услов за одобравање преласка је постојање кадровских , просторних и
техничких могућности на факултету, на одређеној години студија, одређеног
студијског програма. Захтеви студената се међусобно рангирају према дужини
студирања студента и оствареном успеху.
Сви студенти којима је одобен прелазак уписују се на одговарајућу годину
студија, према условима студирања на Медицинском факултету Нови Сада.
Студент који прелази уписује студије у статусу самофинансирајућег студента и дужан
је да при упису уплати прву рату школарине . Школарина се утврђује на основу
Ценовника факултета, у односу на задужења за слушање наставе. Након рангирања
студената Медицинског факултета у Новом Саду, за остварен успех у школској
2021/2022. години и финансирање у статусу буџета за школску 2022/2023. годину, ако
преостане слободних места на буџету, рангирају се студенти којима је одобрен прелазак
са државних факултета у Републици Србији, a који су остварили потребан број ЕСПБ
у претходној школској години и стекли право за рангирање за буџет. У случају
стицања права за финансирање на буџету, уплаћена школарина се враћа.
Ако се одобри прелазак, на основу признатих испита, студенту се одобрава
упис на одговарајућу годину студија.Студент се мора уписати најкасније до почетка
наставе у школској 2022/2023. години, према издатом решењу. Уколико се студент не
упише до назначеног рока, сматра се да је одустао од уписа. Потврду о испису са
-
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Жиро рачун: 840-1633666-55, позив на број 742-105
Прималац: Медицински факултет Нови Сад, Хајдук Вељкова бр. 3, Нови Сад
Фотокопија извода из матичне књиге рођених (није важно када је издат извод);
Фотокопија личне карте, или очитана лична карта ако је чипована;
Студенти који студирају ван Републике Србије, поред наведених докумената,
достављају: фотокопију пасоша или фотокопију држављанства Републике
Србије, ако га поседују.

9.

10.

11.

матичног факултета, студент може доставити накнадно, најкасније до 31. 10. 2022.
године.
Студенти којима је одобрен прелазак имају обавезу да одслушају и положе сву утврђену
разлику у наставном плану и програму и сходно томе, уплате одговарајућу школарину,
на снову задужења по решењу изражено у ЕСПБ бодовима (објављене цене школарине
на сајту односе се на упис 60 ЕСПБ бодова).
Студенти којима је одобен прелазак са факултета ван Републике Србије, морају да
поднесу Захтев за даље школовање на Универзитету у Новом Саду (за све информације
обратити се Универзитету у Новом Саду). Ово се не односи на факултете у Републици
Српској, са којом Република Србија има потписан споразум.
Студенти околних држава, српске националности имају право да се школују у Републици
Србији, под истим условима као и грађани Републике Србије.

12. Лица која имају завршен први степен студија (медицинског, стоматолошког/денталне
медицине, фармацеутског или ветеринарског смера) за упис на студијске смерове медицинског
усмерења, или из поља друштвено - хуманистичких наука (социологија, педагогија,
психологија, филозофија) за упис на смер специјалне едукације и рехабилитације, не полажу
пријемни испит, на лични захтев, а уписују се у одговарајућу годину студија одређеног
студијског програма, на основу признатих положених и спита и остварених ЕСПБ бодова,
у статусу самофинансирајућег студента, до завршетка студија,
Кандидати из претходног става подносе писмени захтев у другом конкурсном року (01.09.10.09.)
за упис на одговарајући студијски програм. Уз захтев, прилажу доказ о завршеном првом
степену одговарајућих студија, уверење о положеним испитима и додатак дипломи ако га
поседују, као и програмски садржај по коме су завршили студије, оверен од стране завршеног
факултета.
Кандидат може остварити право уписа уколико Факултет располаже просторним, кадровским и
техничким капацитетима, односно ако укупан број студената за ту годину студија, у коју се
уписује, није попуњен.
13. Лице коме је престао статус студента у случају исписивања са студија, завршетка
студија, неуписивања школске године и кад не заврши студије до истека рока који се
одређује
у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма
може, без
пријемног испита, на лични захтев, поново стећи статус студента, уписом на исти или сличан
студијски програм:
1) ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму првог степена,
односно на интегрисаним студијама, односно 30 ЕСПБ бодова за упис на студије другог
степена.
2) такво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и
задржава овај статус до краја студија,
3) подноси се документација из тачке 2. Обавештења

4) Поново стицање статуса студента се одобрава ако на факултету постоје кадровске и
техничке могућности уписа на одговарајућу годину студија.
14. Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може
да се упише на студијски програм ако му се изврши признавање стечене стране школске
односно високошколске исправе у циљу наставка образовања, у складу са Законом и посебним
општим актом Универзитета.
Кандидат који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да
конкурише за упис на студијски програм и у случају када поступак за признавање стране
школске односно високошколске исправе није завршен пре рока подношења пријаве на
конкурс, с тим да је дужан да до уписа приложи решење о признавању наведене стране јавне
исправе, као услов за упис на студијски програм.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним или
билатералним споразумом није другачије одређено (студенти који су школу завршили у
Републици Српској или су студенти из Републике Српске могу студирати под истим условима
као и грађани Републике Србије). Страни држављанин може да се упише на студијски програм
ако пружи доказ о познавању језика на ком се изводи настава и ако је здравствено осигуран.
Такво лице – студент има статус условног - привременог уписа на Факултет, до издавања
Решења о признавању високошколских исправа стечених у иностранству, када му се статус из
условног - привременог мења у редован. Студент мора доставити решење Факултету у
законском року, у противном и у случају да је донето решење да се наведене високошколске
исправе не признају Факултет ће извршити испис студента.
Студенти којима је одобрен упис имају обавезу да одслушају и положе сву разлику у
наставном плану и програму и сходно томе, уплате одговарајућу школарину, на основу
задужења по решењу изражено у ЕСПБ бодовима (објављене цене школарине на сајту односе
се на упис 60 ЕСПБ бодова). Упис студента се одобрава ако на факултету постоје кадровске и
техничке могућности уписа на одговарајућу годину студија.
15. Студенти Медицинског факултета који желе да пређу на други студијски програм
(или други модул) , подносе захтев за прелазак у предвиђеном року (01.09.-10.09.).Уз захтев
подносе уверење о положеним испитима. Не постоји могућност преласка у последње две
године студија.
Не постоји могућност преласка са основних академских на интегрисане академске студије јер
није исти пријемни испит. Не постоји могућност преласка са основних и интегрисаних
академских студија из поља медицинских наука (здравствена нега, медицинска
рехабилитација, медицина, фармација и стоматологија/дентална медицина) на основне
академске студије из поља друштвено-хуманистичких наука, јер није исти пријемни испит и
обрнуто. Промена студијског програма се одобрава под условом да факултет има просторне и
друге услове за упис на одговарајућу годину студија у школској 2022/2023. години (промена
модула је ограничена на пет места, а студенти се рангирају по успеху и дужини студирања,
након завршене прве године студија). Статус буџета може стећи рангирањем у оквиру
евентуалних преосталих слободних места за одговарајућу годину студија студијског програма
на који прелази, након рангирања студената Медицинског факултета за успех у школској
2021/2022. години .По Закону о високом образовању не постоји могућност преласка са

струковних на академске студије и обрнуто, јер не постоји могућност признавања положених
испита.
16. О упису по основу захтева одлучује декан Факултета. Решење на благовремено поднете
захтеве декан доноси до 26. септембра текуће године, за упис у наредну школску годину.
Решење се јавно објављује на интернет страници Факултета. На решење декана може се
поднети приговор Савету Факултета, у року од 3 дана од дана објављивања одлуке.
Неблаговремено поднети приговори неће се разматрати.
Декан Факултета доноси решење о упису најкасније до 05. октобра текуће године, а
подносилац захтева је дужан да преузме решење, односно да се упише најкасније до почетка
настaвe школске 2022/2023. године.
16. Напомена: Саветујемо свим студентима других факултета да се не исписују
са свог факултета, пре објављивања позитивне Одлуке о могућности
преласка на Медицински факултет у Новом Саду, да не би изгубили статус
студента.

Из Службе

