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Научно истраживачки рад је једна од примарних активности Факултета медицнских 

наука, чији су садржај и резултати у потпунсти усклађени са циљевима и стандардима 

Факултета као високошколске установе, као и са националним и европским циљевима 

високог образовања. Наставници и сарадници Факултета су укључени у 

експериментална и клиничка истраживања у оквиру научне области медицинских 

наука. На Факултету се спроводи континуирано развијање свих постојећих 

научноистраживачких капацитета, као и развијање нових врста истраживања, уз развој 

научноистраживачке инфраструктуре, финансијску подршку у реализацији 

научноистраживачких пројеката, сталну едукацију наставника и сарадника и 

усаглашавање научноистраживачких циљева са најактуелнијим темама у области 

медицинских наука у свету. 

 На Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујецу транутно се 

реализују три међународна пројекта, 22 пројекта које финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 36 пројеката (Јуниор 

пројекти) које финансира Факултет медицинских наука. Током 2016. године укупна 

средства које је Факултет издвојио за финасирање научноистраживачких пројеката су 

износила 15.346.848,26 динара. На пројектима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја који се реализују у периоду од 2010. до 2017. године учествује 102 

наставника и 19 сарадника Факултета. 

 Резултати научноистраживачког рада наставника и сарадника Факултета 

медицинских наука у 2016. години су публиковани у укупно 138 радова у часописим са 

CC/SCI листе, при чему је укупни IF ових публикација износио 484,9, а просечни IF по 

раду је износио 3,51. Поред тога објављен је још 61 рад у часописима који нису 

индексирани на CC/SCI листи. 

 Битан допринос научноистраживачком раду, као и бољој видљиости Факултета 

као научноистраживачке установе, даје часопис Serbian Journal of Experimental and 

Clinical Research, чији је издавач Факултет медицинских наука. Тренутно је часопис 

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research индексиран у следећим базама 

података:  Baidu Scholar, Cabell's Directory, Celdes, Chemical Abstracts Service (CAS), 

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, DOAJ, EBSCO 

(relevant databases), EBSCO Discovery Service, Elsevier – SCOPUS, Google Scholar, J-

Gate, JournalTOCs, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, ResearchGate, 

Sciencescape, SCImago (SJR), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), 

WorldCat (OCLC) и IndexCopernicus. У 2016. години у часопису Serbian Journal of 

Experimental and Clinical Research je објављено укупно 48 публикација, од чега 12 

ревијалних радова, 28 оригиналних научних радова и осам приказа случаја. 

 Значајну улогу у развоју научноистраживачког рада имају Докторске академске 

студије Факултета медицинских наука. Текућу школску годину је уписало 517 

студената, од чега на прву годину 68 студената, на другу годину 57 студената и на 

трећу годину 392 студента. Школске 2013/14. године докторирало је 49 студената 

докторских студија. Школске 2014/15. године је 26 студената успешно одбранило 

докторску тезу, а школске 2015/16. године 45 студената. 
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