УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Продужетак рока за пријаву на други конкурсни рок за упис на
студијски програм Интегрисаних академских студија фармације на
енглеском језику- Pharmacy Integrated Academic Studies.

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу продужава рок за пријаву на конкурс у другом
конкурсном року за упис студената у прву годину студија школске 2021/2022. године на студијски програм
Интегрисаних академских студија фармације на енглеском језику - Pharmacy integrated academic studies.
У прву годину може се уписати 45 студената који сами финансирају своје школовање (самофинансирајући
студенти).
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 320.000,00 РСД за држављане Републике Србије, а
3.000,00 € за стране држављане. Уплате се врше према инструкцијама за плаћање.
На расписани конкурс могу се пријавити кандидати који имају одговарајуће средње образовање у
четворогодишњем трајању и уверење о здравственом стању.
Одговарајућим средњим образовањем сматра се 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 предмета Математика и Хемија и имају
интервју.
Тест из предмета Хемија садржи 20 питања, а свако се бодује са по једним бодом.
Тест из предмета Математика садржи 10 питања, а свако се бодује са по два бода.
Интервју се оцењује са највише 20 бодова.
(Књиге за припрему пријемног испита доступне су на интернет страници Факултета)
Кандидати који су држављани Републике Србије приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:
- попуњену пријаву
(образац доступан на интернет страници
Факултета),
- оригинална сведочанства
I, II, III и IV разреда (на увид),
- фотокопије истих сведочанстава,
- оригинал диплому (на увид),
- фотокопију дипломе,
- извод из матичне књиге рођених,

- лекарско уверење (издато од надлежне
здрав. установе),
- уплату за трошкове пријемног испит (доказ о
уплати 12.000,00 РСД )
- потврда о знању енглеског језика – најмање
ниво Б2 или претходно завршен било који
степен образовања на енглеском језику (доказ
- диплома).

Напомена: Фотокопије докумената која се дају на увид не морају бити оверене.

Након подношења докумената кандидат ће добити идентификациони листић (број пријаве).
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Кандидати који су страни држављани приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:
- попуњену пријаву
(образац доступан на интернет страници Факултета),
- доказ о предаји оригиналних докумената за признавање у Националној агенцији за академско
признавање, улица Мајка Јевросима 51, Београд, контакт адреса за Националну агенцију за академско
признавање: agencija@azk.gov.rs и више информација на
http://azk.gov.rs/Biblioteka/Brosure/ENIC_NARIC_brochure%20ENG.pdf
- скениран пасош
- скенирана оригинална документа о завршеном одговарајућем средњем образовању преведених на
српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца
- лекарско уверење (издато од надлежне здрав. установе),
- потврда о знању енглеског језика – најмање ниво Б2 или претходно завршен било који степен
образовања на енглеском језику (доказ - диплома),
- уплату за трошкове пријемног испит (доказ о уплати 100 € према инструкцији за плаћање)

Након подношења докумената кандидат ће добити идентификациони листић (број пријаве).

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС

Предаја документације ће се вршити до 27.09.2021. године, лично у просторијама Факултета
медицинских наука у временском интервалу 9.00 до 15.00 часова, ул. Светозара Марковића 69, 34000
Крагујевац, Србија или путем е-поште на адресу: phias@medf.kg.ac.rs.
Payment instructions for application fee / Упутство за плаћање пријемног испита
Bank: Narodna Banka Srbije – NBS, Kralja Petra 12, 11000 Beograd, Srbija
SWIFT: NBSRRSBGXXX (payment from foreign countries)
IBAN: RS35908500100012930681 (payment from foreign countries)
Reference number: 02221 (payment from foreign countries)
Жиро рачун: 840-1226666-19 (уплате са територије Србије)
Позив на број: 02220 (уплате са територије Србије)
Прималац: Факултет медицинских наука
Currency/ Валута: EUR или RSD

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит спроводи се путем електронских комуникација (ONLINE) дана 30.09.2021. године у
временском интервалу од 13.00-16.00 часова по средњеевропском времену.
Упутство кандидатима за полагање пријемног испита и примере допуштених и забрањених типова
калкулатора можете погледати на страни medf.kg.ac.rs/informacije/upis/index.php#UpustvoPrijemni
http://medf.kg.ac.rs/en/Standard7/Appendix7.1.pdf
Све остале информације о детаљима уписа и студирања, можете добити на телефон: 034/306 800, или на
интернет страници Факултета медицинских наука у Крагујевцу medf.kg.ac.rs/informacije/upis
http://medf.kg.ac.rs/en/standard7.php
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РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три места на
републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу, из
биологије, хемије или математике не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета.
Пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова.
Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва
талената.
Рангирање кандидата обавља се на основу збира просечних оцена постигнутих у сва четири разреда
средње школе помножених са два (максимални број бодова је 40) и на пријемном испиту (максималан број
бодова је 60).
Укупан максимални број бодова који кандидат може остварити износи 100.
На студијски програм може се уписати кандидат са коначне ранг листе који је остварио укупно
најмање 30 бодова.
Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и интернет
страници Факултета.
Кандидат може поднети приговор Комисији за упис на регуларност пријемног испита или своје место
на ранг листи у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
На предлог Комисије декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Коначна ранг листа кандидата на основу које се обавља упис биће објављена на огласној табли и
интернет страници Факултета и Универзитета.

УПИС КАНДИДАТА

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија
ФАРМАЦИЈЕ - Pharmacy integrated academic studies обавиће се у просторијама Факултета
медицинских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), у термину који ће бити објављен на
огласној табли и интернет страници Факултета.
За кандидата који се до утврђеног термина не упише сматраће се да је одустао од уписа.
Сваки кандидат је дужан да приложи следећа документа:
- оригинална потврда о завршеној средњој школи,
- диплома о положеном испиту, односно матури (само за држављане Републике Србије),
- оригинални документи о завршеном образовању и њихов оверен превод, као и одлука о њиховом
признавању у Националној агенцији за академско признавање (за стране кандидате), који се могу поднети
пре почетка академске године,
- две идентичне фотографије 3,5 × 4,5 cm,
- потврда о уплати накнаде за школарину (прва рата): 160.000,00 РСД за држављане Републике
Србије или 1.500,00 € за стране држављане према упутствима,
- потврда о пребивалишту (издата у Министарству унутрашњих послова у Београду, Одељење за
странце, Савска улица 35, Београд),
- потврда о здравственом осигурању, само за стране кандидате (издата у Одељењу за инострано
осигурање, Немањина 30, Београд или у било којој другој приватној осигуравајућој кући).
Приликом уписа студенти закључују са Факултетом уговор о студирању.

3

Payment instructions for scholarship fee/ Упутство за плаћање школарине
Bank: Narodna Banka Srbije – NBS, Kralja Petra 12, 11000 Beograd, Srbija
SWIFT: NBSRRSBGXXX (payment from foreign countries)
IBAN: RS35908500100012930681 (payment from foreign countries)
Reference number: 03221 (payment from foreign countries)
Жиро рачун: 840-1226666-19 (уплате са територије Србије)
Позив на број: 03220 (уплате са територије Србије)
Прималац: Факултет медицинских наука
Currency/ Валута: EUR или RSD
Важна напомена: Сваки кандидат који стекне право да упише студије добиће индекс и ШВ
образац које обезбеђује Факултет.
Све остале информације о детаљима уписа и студирања, можете добити на телефон: 034/306 800,
или на web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу medf.kg.ac.rs/informacije/upis
http://medf.kg.ac.rs/en/standard7.php
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