
МЕДИЦИНСКИХ НАУКАФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ДОБРОДОШЛИ



УПИС СТУДЕНАТА

ПРЕПОЗНАТЉИВИ СМО ПО :
 

-    Туторском систему и пролазности на 
   студијама. Сваком студенту  додељује се тутор 
   који је задужен за праћење резултата одређене 
   групе студената. Туторски сyстем повећао је 
   успех и омогућио бољу пролазност студената на 
   наредне године студија.

- Изузетној техничкој опремљености учионица 
и лабораторија  

- Докторским, мастер и специјалистичким  
  студијама

- Научно истраживачким достигнућима 
  наставника и сарадника

- Научним пројектима које сами финансирамо

- Научно истраживачким центрима за рад 
  наставника и студената

- Центру изузетних вредности
 
- Студентској читаоници која је отворена 24 часа

-Библиотеци  и студентском ресторану који су 
отворени током целог дана. Поред књига и 
часописа студенти  могу изнајмити и лаптоп рачунаре.

Факултет  медицинских  наука  Универзитета  у  Крагујевцу 
више од  четири деценије најквалитетније младе људе-
наше студентe,  учи 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, мастер и специјалистичких 
студија.

Факултет медицинских наука уписује:

- 88 студената на интегрисаним академским студијама 
  МЕДИЦИНЕ (6 година, 12 семестара, 360 ЕСПБ, звање: 
  доктор медицине)

- 84  студента на интегрисаним академским студијама  
  ФАРМАЦИЈЕ (5 година, 10 семестара, 300 ЕСПБ, звање: 
  магистар фармације)

- 24 студента на интегрисаним академским студијама  
  СТОМАТОЛОГИЈЕ (5 година, 10 семестара, 300 ЕСПБ, 
  звање: доктор стоматологије)

- 88 студената на ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ   
  СТУДИЈАМА: струковна медицинске сестра и 
  струковни физиотерапеут (3 године, 6 семестара, 180 ЕСПБ,   
  звања: струковна медицинска сестра, струковни физиотерапеут)

- 98 студента на докторским академским студијама  
  ДОКТОРСКА ШКОЛА-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
  (3 године, 6 семестара, 180 ЕСПБ, звање: доктор медицинских 
   наука)

- 88 студента на интердисциплинарним мастер 
  студијама  МАСТЕР МЕНАЏЕР У СИСТЕМУ 
  ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (1 година, 2 семестара, 60 
  ЕСПБ, звање: мастер менаџер у систему  здравствене заштите)

У школској 2018/2019 години уписана је прва генерација 
студената на студијски програм ПСИХОЛОГИЈА који 
заједнички реализују  наш  Факултет и ПМФ, ФИЛУМ и 
Факултет педагошких наука у Јагодини. 



ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
На расписани конкурс могу се пријавити кандидати На расписани конкурс могу се пријавити кандидати 
који су имају одговарајуће средње образовање у који су имају одговарајуће средње образовање у 
четворогодишњем трајању и уверење о четворогодишњем трајању и уверење о 
здравственом стању.здравственом стању.

Одговарајућим средњим образовањем сматра се:Одговарајућим средњим образовањем сматра се:

- за упис на интегрисане академске студије - за упис на интегрисане академске студије 
 медицине, стоматологије и основне струковне  медицине, стоматологије и основне струковне 
 студије: завршена гимназија или школе  студије: завршена гимназија или школе 
 здравственог или ветеринарског усмерења у  здравственог или ветеринарског усмерења у 
 четворогодишњем трајању четворогодишњем трајању
- за упис на интегрисане академске студије - за упис на интегрисане академске студије 
 фармације: завршена гимназија или школе   фармације: завршена гимназија или школе  
 здравственог или ветеринарског усмерења или  здравственог или ветеринарског усмерења или 
 стручне школе одговарајућег образовног профила  стручне школе одговарајућег образовног профила 
 у четворогодишњем трајању у четворогодишњем трајању

Кандидати за упис у прву годину полажу пријемни Кандидати за упис у прву годину полажу пријемни 
испит из следећих предмета:испит из следећих предмета:
- на студијском програму ИАС медицине -  из - на студијском програму ИАС медицине -  из 
 Биологије и Хемије Биологије и Хемије
- на студијском програму ИАС фармације - из - на студијском програму ИАС фармације - из 
 Математике и Хемије Математике и Хемије
- на студијском програму ИАС стоматологије - из - на студијском програму ИАС стоматологије - из 
 Биологије и Хемије Биологије и Хемије
- на студијском програму Основних струковних - на студијском програму Основних струковних 
 студија – из Биологије и Хемије студија – из Биологије и Хемије

На расписани конкурс могу се пријавити кандидати 
који су имају одговарајуће средње образовање у 
четворогодишњем трајању и уверење о 
здравственом стању.

Одговарајућим средњим образовањем сматра се:

- за упис на интегрисане академске студије 
 медицине, стоматологије и основне струковне 
 студије: завршена гимназија или школе 
 здравственог или ветеринарског усмерења у 
 четворогодишњем трајању
- за упис на интегрисане академске студије 
 фармације: завршена гимназија или школе  
 здравственог или ветеринарског усмерења или 
 стручне школе одговарајућег образовног профила 
 у четворогодишњем трајању

Кандидати за упис у прву годину полажу пријемни 
испит из следећих предмета:
- на студијском програму ИАС медицине -  из 
 Биологије и Хемије
- на студијском програму ИАС фармације - из 
 Математике и Хемије
- на студијском програму ИАС стоматологије - из 
 Биологије и Хемије
- на студијском програму Основних струковних 
 студија – из Биологије и Хемије

Кандидати који су као ученици трећег или четвртог 
разреда средње школе освојили прву, другу или трећу 
награду на државном такмичењу у чијој организацији 
учествује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, или на међународном такмичењу, 
не полажу пријемни испит из одговарајућег предмета, а 
у складу са општим актом високошколске установе. 
Календар такмичења и смотри ученика средњих школа 
за школску 2017/2018. годину може се наћи на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
www.mpn.gov.rs.



Факултет медицинских наука издаje  збирке тест 
питања и задатака намењених за припрему и полагање 
пријемног испита из хемије, биологије и математике.
Збирке можете купити на Факултету или наручити 
поузећем.

У суботу  20.априла,  25.маја и  15.јуна 2019. године у времену од  10.00 до 13.00 сати У суботу  20.априла,  25.маја и  15.јуна 2019. године у времену од  10.00 до 13.00 сати 
на Факултету медицинских наука организујемона Факултету медицинских наука организујемо

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 
за будуће студенте и њихове родитеље.за будуће студенте и њихове родитеље.

Молимо Вас да свој долазак најавите на телефон  Молимо Вас да свој долазак најавите на телефон  
034/306-800 или е- поштом  на: upis@medf.kg.ac.rs034/306-800 или е- поштом  на: upis@medf.kg.ac.rs

У суботу  20.априла,  25.маја и  15.јуна 2019. године у времену од  10.00 до 13.00 сати 
на Факултету медицинских наука организујемо

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 
за будуће студенте и њихове родитеље.

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

www.medf.kg.ac.rs www.medf.kg.ac.rs 
Светозара Марковића 69, Светозара Марковића 69, 

Крагујевац Крагујевац 

www.medf.kg.ac.rs 
Светозара Марковића 69, 

Крагујевац 

ДАН ОТВОРЕНИХ 
ВРАТА 




