ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ЗА УПИС У
ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА: од 5. 2. до 19 . 2. 2021. године.
Пријава је од 8 до 13 часова, радним данима, у Служби за студије првог и другог степена
(Медицински факултет Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, шалтер сала у приземљу
Факултета), код референта Ружице Бокан, са доказом о уплати и попуњеним обрасцем који се
преузима са сајта Факултета.
За упис на Медицински факултет Нови Сад могу да конкури шу кандидати са завршеном
одговарајућом средњом школом:
1. Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије стоматологије,
Основне струковне студије здравствене неге, Основне академске студије здравствене неге,
Основне струковне студије радиолошке технологије и Основне академске студије
медицинске рехабилитације - гимназнја, средња четворогодишња школа медицинског
усмерења (и ветерннарска меднцнна);
2. Ингегрисане академске студије фармације
гимназија и средња четворогодишња
школа (било ког усмерења);
3. Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације, модули: Логопедија,
Вишеструка омегеност: гимназија или средња четворогодишња школа
медицинског
усмерења нли друштвеног усмерења.
Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да ће се организовати припремна настава
на српском језику за полагање пријемног испита, за упис у прву годину у школској 2021/2022.
години, у првом конкурсном року. на Медицинском факултету Нови Сад, Универзитета у Новом
Саду, на студијске програме:
1.

2.

3.

интегрисаних академских студија:
•
медицине (на пријемном испиту полаже се тест: биологија и хемија),
•
стоматологије (на пријемном испиту полаже се тест: биологија и хемија) ,
•
фармације (на пријемном испиту полаже се тест: математика и хемија или
биологија и хемија);
основних академских студија:
•
здравствене неге (на пријемном испиту полаже се тест : биологија и здравствена
нега или биологија и хемија),
•
специјалне едукације и рехабилитације (на пријемном испиту полаже се тест:
биологија и психологија),
•
медицинске рехабилитације (на пријемном испиту полаже се тест: биологија и
здравствена нега или биологија и хемија);
на основним струковним студијама:
•
радиолошке технологије (на пријемном испиту полаже се тест: биологија и
здравствена нега или биологија и физика).

Припремна настава на српском језику организоваће се у периоду од 21. фебруара до 13.
јуна 2021. године, току 15 (петнаест) седмица, недељом (осим 4. априла и 2. маја), из сваког
предмета по 3 часа, а 13. јуна 2021. године обавиће се пробно тестирање.
Припремна настава на српском језику одржаваће се на Медицинском факултету Нови Сад,
у Новом Саду, адреса Хајдук Вељкова бр. 3, према следећем распореду:
АМФИТЕАТАР 1 Хемија
9,00 – 11,30
Биологија
12,00 – 14,30
АМФИТЕАТАР 2 Здравствена нега 9,00 – 11,30
Математика
12,00 – 14,30
АМФИТЕАТАР ФАРМАЦИЈЕ
Психологија
9,00 – 11,30
УЧИОНИЦА ИСПРЕД ЗАВОДА ЗА ФИЗИОЛОГИЈУ ИЛИ УЧИОНИЦА ИСПРЕД ЗАВОДА ЗА
ФАРМАКОЛОГИЈУ, ТОКСИКОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ФАРМАКОЛОГИЈУ Физика 9-11.30
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКА, ЗДРАВСТВЕНА НЕГА,
ПСИХОЛОГИЈА И ФИЗИКА ОРГАНИЗОВАЋЕ СЕ УКОЛИКО СЕ ПРИЈАВИ ДОВОЉАН
БРОЈ КАНДИДАТА
МИНИМАЛНО 10 ИЛИ ВИШЕ КАНДИДАТА. (Заинтересованн
кандидати за наведене предмете пријављују се на тел. 021/6621-442, код референта Ружице
Бокан и не уплаћују накнаду, док се не утврди коначан број полазннка).
Цена припремне наставе на српском језику: 30.000,00 динара (словима: тридесет хнљада
динара) за два предмета, односно 15.000,00 динара (словнма: петнаест хнљада динара) по
предмету (кандидат може слушати само један предмет по избору). Накнада за Пробни тест, за
полазнике припремне наставе, урачуната је у цену припремне наставе.
УКОЛИКО ПОСТОЈИ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА ИЗЛАЗАК НА ПРОБНИ ТЕСТ НА
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ, ТО ЈЕ МОГУЋЕ
УЧИНИТИ ПРИЈАВОМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ТЕСТА У ПЕРИОДУ ОД 12. ДО 16. МАЈА
2021. ГОДИНЕ, У СЛУЖБИ ЗА СТУДИЈЕ ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА (референт Ружица Бокан,
тел. 021/6621-442). ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ТЕСТА МАКСИМАЛНО СЕ МОЖЕ
ПРИЈАВИТИ 100 КАНДИДАТА. ПРОБНИ ТЕСТ ЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАН САМО ЗА
ПРЕДМЕТЕ ИЗ КОЈИХ СЕ БУДЕ ДРЖАЛА ПРИПРЕМНА НАСТАВА.
Цена накнаде за полагање пробног теста без похађања прип ремне наставе на српском
језику износи 2.000,00 динара (словима: две хиљаде динара). Моле се кандидати д а провере да
ли ће се одржавати пробни тест из одређеног предмета (Математика, Психологија,
Здравствена нега, Физика) на тел. 021/6621-442, референт Ружица Бокан, пре извршења
уплате.
Износи за припремну наставу и нробни тесг уплаћују се на рачун Факултета број 8401633666-55, са позивом на број 742-102 (сврха: трошкови за похађање припремне
наставе/грошкови за полагање пробног теста; прималац: Медицински факултет Нови Сад,
Хајдук Вељкова 3).
Моле се кандидати који су из Републике Србије да донесу доказе о уплати ПРЕ дана
одржавања припремне наставе (закључно са 21. 2. 2021. године).

Информације о Припремној настави на српском језику: тел. 021/6621-442, референт
Ружица Бокан.
Информације о Припремној настави за полагање пријемног испита за упис на студијске
програме на енглеском језику, налазе се на делу сајта на енглеском језику.
*Коначна цена припремне наставе биће утврђена одлуком Савета Факултета *

Служба за студије првог и другог степена

