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УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ФАКУЛТЕТ 

ИНТЕГРИСАНЕИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

- ФАРМАЦИЈЕ НА СРПСКОМ - ФАРМАЦИЈЕ НА СРПСКОМ 
   И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ   И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
- ФАРМАЦИЈЕ НА СРПСКОМ 
   И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ
- СТОМАТОЛОГИЈЕ- СТОМАТОЛОГИЈЕ- СТОМАТОЛОГИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
СТУДИЈЕ СТУДИЈЕ 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
СТУДИЈЕ 

МАСТЕРМАСТЕР
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕСПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕСПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Ул. Светозара Марковића 69, Крагујевац Тел. 034/306-800 email: dekanat@medf.kg.ac.rs
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ДОКТОРСКЕДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 У суботу  и. априла и 14. године, 
(у зависности од епидемиолошке ситуације) ФМН 

организује традиционалну манифестацију 
ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 

за будуће студенте и њихове родитеље.
То је прилика да се информишете о нашим 

студијским програмима, начину студирања, 
збиркама задатака за полагање пријемног испита, 

полагању  пријемног испита  
и да се  упознате са простором у коме ћете студирати.

Обилазак  Факултета, у оквиру Дана отворених
врата, врши се у интервалу од 11 сати.

Молимо Вас да свој долазак најавите на телефон  
034/306-800 или е- поштом  на: PRtim@medf.kg.ac.rs

- МЕДИЦИНЕ- МЕДИЦИНЕ- МЕДИЦИНЕ

- СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ- СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ- СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
- СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРA- СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРA- СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРA
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Препознатљиви смо по:

Факултет  медицинских  наука  Универзитета  у  Крагујевцу  је 45 
година место где се најквалитетнији млади људи, наши студенти, уче 
животу, науци и етици.
На Факултету медицинских наука реализују се студијски програми: 
интегрисаних  академских  студија медицине, фармације, 
стоматологије, основних струковних студија као и докторских 
академских и специјалистичких студија.
Програми студија на нашем факултету урађени су по угледу на 
студијске програме признатих универзитета у Европи и свету.

- Туторском систему

- Изузетној техничкој опремљености учионица и лабораторија

- Научно истраживачким достигнућима наставника и студената

- Докторским, мастер  и специјалистичким студијама

- Центру изузетних вредности:
  Центру за молекулску медицину и истраживање матичних ћелија

- Научним (Јуниор) пројектима које сами финансирамо

- Студентској читаоници која је отворена 24 часа

- Научно истраживачким центрима

- Бесплатном интернету за студенте

- Библиотеци и студентском ресторану који су отворени током 
целог дана
(поред књига и часописа студенти моги изнајмити лаптоп рачунаре) 

УПИС СТУДЕНАТА
У циљу селекције најбољих кандидата, број студената који се уписују на 
студијске програме Факултета медицинских наука омогућава оптималан рад у 
малим групама, чиме се поклања већа пажња сваком студенту. 
То значајно побољшава квалитет наставе и омогућава већу пролазност.
Факултет медицинских наука уписује на:
интегрисаним академским студијама (ИАС)
ИАС медицине       88 студената
ИАС фармације      84  студента
ИАС фармације на енглеском језику   45 студента
ИАС стоматологије      24  студента          
основним струковним студијама (ОСС)
ОСС Струковна медицинска сестра   44 студената 
ОСС Струковни физиотерапеут    44 студената 

ЗБИРКЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Факултет медицинских наука издаје збирке тест питања и задатака 
намењених за припрему и полагање 
пријемног испита из хемије, биологије 
и математике.

Збирке можете купити 
у књижари на Факултету или 
наручити поузећем по 
приступачним ценама.

Студент у првој години добија тутора који прати његов рад до краја 
школовања. 
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