
 
 
 
 
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
Ул. Светозара Марковића бр. 69 

 
На основу члана 3. став 2. Правилника о организацији, спровођењу, издавању сертификата 

и поступку вођења евиденције за кратке програме студија, Решења националног савета за високо 

образовање број: 612-00-00071/10/2022-06 од 17. 08. 2022. године и изјаве послодавца Института 

за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ расписује 
 

 

КОНКУРС ЗА УПИС НА 

KРАТАК ПРОГРАМ СТУДИЈА  

ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ  
 
 

1. Број полазника 
 

На кратак програм студија ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу може се уписати укупно 30 самофинансирајућих полазника 

послодавца Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“. 
  

 
2. Услови за упис 

 

На  кратак програм студија ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ могу се уписати:      
• медицинске сестре/техничари који су завршили најмање средњу медицинску школу 

у трајању од четири године. На кратком програму студија се од полазника очекује 

познавање основних медицинско-техничких процедура. 

 

Висина школарине за полазнике је 50.000,00 динара. 

 

 

3. Трајање студијског програма 
 

Кратак програм студија ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ траје 24 недеље (6 месеци). 

 
 
 
 
 

4. Поступак спровођења конкурса 
 

Приликом конкурисања кандидати су обавезни да доставе следеће: 
⎯ попуњен пријавни лист (образац се преузима са интернет странице 

Факултета, у наставку конкурса) 
⎯ оригинална сведочанства I, II, III и IV разреда средње школе (на увид) 
⎯ фотокопије истих сведочанстава 
⎯ оригиналну диплому средње школе (на увид) 
⎯ фотокопију дипломе 
⎯ извод из матичне књиге рођених 



⎯ потврду од послодавца о дужини радног искуства на пословима из 
делокруга интензивног лечења 
 

Наведена   документација   предаје   се   лично у просторијама Факултета медицинских 

наука у временском интервалу од 9.00 до 15.00 часова, ул. Светозара Марковића 69, 

Крагујевац или путем e - поште на адресу vera@medf.kg.ac.rs   

 

 

5. Рангирање кандидата 
 

Рангирање  кандидата  за  упис  на кратак програм студија ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ се 

спроводи након процеса селекције који подразумева решавање теста. 

Приликом рангирања пријављених полазника предност имају пријављени полазници који 

имају дуже искуство на пословима из делокруга интензивног лечења. 
 

 

6. Сви кандидати који остваре право на упис, приликом уписа достављају: 
 

• два попуњена обрасца ШВ-20 
• две фотографије 3,5 х 4,5 cm 

 
 
 

7. Конкурсни рок: 
 

Пријава кандидата:  од 19. септембра до 30. септембра 2022. године 

Полагање теста: 04. октобра 2022. године у 7 часова у Амфитеатру Института за 

Кардиоваскуларне болести „Дедиње 1“, Београд 

Објављивање прелиминарне ранг листе: 05. октобра 2022. године у 9 часова 

(Кандидат може да уложи жалбу на листу у року од 24 часа од објављивања листе на 

интернет страници Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. О жалби 

одлучује Декан. Одлука Декана је коначна) 

Објављивање коначне ранг листе: коначна ранг листа биће објавњена након истека рока за 

жалбу и одлучивања по жалби, на интернет страници Факултета. 

Упис полазника: 07. октобра 2022. године 
 
 

8. Контакт: 

 

Факултет медицинских наука 

Светозара Марковића 69 

Телефон: 034/306-800 локал 103 

Мејл: vera@medf.kg.ac.rs  

mailto:vera@medf.kg.ac.rs
mailto:vera@medf.kg.ac.rs


ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА ПОЛАЗНИКЕ ЗА УПИС
НА КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА

ЈМБГ

 
Презиме, име родитеља и име

Пол:  

 
  

Датум рођења:

Подаци о рођењу полазника:

 
 

  
 

 
Место:

Општина:

Држава:

Место сталног боравка
 

 

 

Општина:

Држава:

Национална припадност

Завршена средња школа
(медицинске струке)

 

 место, улица и број  

потпис полазника

. .

мушки женски

email адреса

телефон
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средња школа

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФА К УЛ Т Е Т М Е Д И Ц И Н С К И Х Н АУ К А

Пријављум се за кратки програм студија

Вантелесни крвоток и механички асистирана циркулација

Интензивно лечење

КОНТАКТ

звање

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Студије првог степена

 

звање

установа

 

 

дана


