УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
Деканат – Служба за студије првог и другог степена
Дана: 17. 6. 2022.
ВАЖНИ ДАТУМИ
У ВЕЗИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК. 2022/2023.
ГОД.
- ПРИЈАВА НА КОНКУРС
- ОБАВЕЗНО (за све): WEB-претпријава- упутство је на сајту факултета 20., 21. јуна, односно 22.-24. јуна
ОБАВЕЗНО (за све): Пријава на конкурс са документима, на факултету:22. јуна, 23. јуна и 24. јуна (од 8:00
– 13:00 часова).
- ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: потврду о пријави на конкурс, издату од стране факултета и
документ за идентификацију кандидата, приликом полагања пријемног испита.
29. јуна 2022. год. медицина на српском језику, медицина на енглеском језику и дентална медицина на
енглеском језику (12:00 – 15:00 часова)
29. јуна 2022. год. фармација (16:00-20:00 часова) и дентална медицина на српском језику
(16:00 – 19:00 часова)
1. јула 2022. год. здравствена нега, специјална едукација и рехабилитација, медицинска рехабилитација,
радиолошка технологија (12:00 – 15:00 часова)
-

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ (ПРЕЛИМИНАРНЕ) РАНГ ЛИСТЕ:
најкасније 4. јула 2022. године до 12:00 часова
Кандидати који имају примедбе на израчунат број бодова могу поднети приговор председнику Комисије за
спровођење пријемног испита путем Службе за студије првог и другог степена (шалтер сала) и захтевати
увид у своје тестове дана 5. јула 2022. године, 8:00-10:00 часова.
Писмене примедбе се подносе 5. јула 2022. године од 8:00 – 14:00 часова и 6. јула до 10:00 часова; примедбе
се подносе путем писарнице факултета. Декан доноси решење до 08. јула 2022. године, до 10:00 часова.

-

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС:
8. јула 2022. године, до 12:00 часова.

-

ОБАВЕЗНА ПРОЗИВКА ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС
НА СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ: 8. јула 2022. године (петак) у 13:00
часова (Амфитеатар 1 Факултета). Кандидати ће се изјашњавати о модулу за упис. Уколико се кандидат
не појави на обавезној прозивци, сматраће се да је одустао од уписа. У случају постојања оправданог
разлога за изостанак кандидата са јавне прозивке, у име и за рачун кандидата опредељење може изразити
члан породице или лице које са кандидатом живи у заједничком домаћинству или друго овлашћено лице.

-

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА:
- 11. и 12. јула 2022. год.(од 8:00–13:00 часова) за ЛИЦА КОЈА СУ СТЕКЛА ПРАВО УПИСА НА ТЕРЕТ
БУЏЕТА (и афирмативне мере) . Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од
уписа. На његово место се уписује кандидат који је испунио предвиђене услове за упис у статусу
самофинансирања (први следећи иза последњег за финансирање из буџета, на коначној ранг листи).
- 13. јула 2022. год.(од 8:00–13:00 часова) УПИСУЈУ СЕ ЛИЦА КОЈА СУ СТЕКЛА ПРАВО УПИСА У
СТАТУСУ САМОФИНАНСИРАЊА (по коначној ранг листи). Кандидат који се до овог термина не
упише, сматраће се да је одустао од уписа.
- 13. јула 2022. год. , од 14:00 часова, организоваће се у Амфитеатру 1 прозивка према распореду у Конкурсу
(обавезно погледати Конкурс), за попуњавање евентуално преосталих места за сваки студијски програм.
- 14. јула 2022. год.(од 8:00–13:00 часова) УПИСУЈУ СЕ ЛИЦА КОЈА СУ СТЕКЛА ПРАВО УПИСА НА
ПРОЗИВЦИ од 13. јула 2022. године. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао
од уписа.
- Уколико ни на овај начин не буду попуњена места за упис, факултет ће организовати јавну прозивку 14.
јула са почетком у 14:30 часова у амфитеатру Факултета. На прозивку се јављају искључиво кандидати који
су положили пријемни испит, а на ранг- листи су били преко броја предвиђеног за упис – ван квоте и нису
прозвани за упис на прозивци одржаној 13.07.2022. године. Кандидат (или у случају објективне спречености –
члан породичног домаћинства или друго лице које кандидат овласти) који не приступи прозивци сматраће се да је
одустао од уписа, па се прозива следећи кандидат са ранг-листе. Слободна места за упис ће прво бити
понуђена кандидатима који су полагали пријемни испит за упис на одређени студијски програм.

Након тога, евентуална слободна места и кандидатима са ранг-листе другог студијског програма који су
положили одговарајући пријемни испит, а нису стекли право уписа на одабраном студијском програму, на следећи
начин:
за упис на Интегрисане академске студије денталне медицине, слободна места ће бити понуђена
кандидатима који су положили пријемни испит за упис на Интегрисане академске студије медицине и
Интегрисане академске студије фармације (уколико су на пријемном испиту полагали Биологију и Хемију и
имају завршену одговарајућу средњу школу: гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем
трајању), према редоследу начињеном на основу укупног оствареног успеха;
за упис на Интегрисане академске студије фармације, слободна места ће бити понуђена кандидатима који
су положили пријемни испит за упис на Интегрисане академске студије медицине и Интегрисане академске
студије денталне медицине , према редоследу начињеном на основу укупно оствареног успеха;
за упис на Основне струковне студије радиолошке технологије и Основне академске студије медицинске
рехабилитације, слободна места ће бити понуђена кандидатима који су полагали пријемни испит из истих
области, према редоследу начињеном на основу укупног оствареног успеха;
за упис на Основне академске студије здравствене неге, слободна места ће бити понуђена кандидатима који
су полагали пријемни испит из истих области, према редоследу начињеном на основу укупног оствареног успеха.
У случају постојања оправданог разлога за изостанак кандидата са јавне прозивке, у име и за рачун
кандидата опредељење може изразити члан породице или лице које са кандидатом живи у заједничком
домаћинству или друго овлашћено лице.

Кандидати који су стекли право уписа на прозивци 14. 07. 2022. године, уписују се 15. 07. 2022. године, до
13 часова. Кандидат који се не упише у овом термину, сматраће се да је одустао од уписа.

Факултет ће расписати конкурс за упис на студије на енглеском језику (Интегрисане академске студије
медицине на енглеском језику и Интегрисане академске студије денталне медицине на енглеском језику) у другом
конкурсном року, као што је наведено у конкурсу за први конкурсни рок (видети тачку 1.). Факултет нема обавезу
расписивања конкурса за евентуална слободна места за упис на српском језику у другом конкурсном року.

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
Проф.др Зоран Комазец, с.р.

