УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Ул. Светозара Марковића бр. 69. Крагујевац
Телефон: 034/306-800
објављује

КОНКУРС
ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И
УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
у школској 2017/2018. години

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
I – Упис доктора медицине за следеће гране медицине, односно области здравствене
заштите:

1. Абдоминална хирургија
2. Интерна медицина
3. Инфектологија
4. Педијатрија
5. Неурологија
6. Психијатрија
7. Општа хирургија
8. Aнестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија
9. Гинекологија и акушерство
10. Оториноларингологија
11. Офталмологија
12. Физикална медицина и рехабилитација
13. Радиологија
14. Нуклеарна медицина
15. Патологија
16. Хигијена
17. Епидемиологија
18. Социјална медицина
19. Општа медицина
20. Клиничка фармакологија
21. Имунологија
22. Ургентна медицина
23. Спортска медицина
24. Клиничка биохемија
25. Ортопедска хирургија и трауматологија
26. Грудна хирургија
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II - Упис доктора стоматологије за следеће гране медицине, односно области
здравствене заштите:
1. Пародонтологија и орална медицина (5 кандидата)
2. Болести зуба и ендодонција (5 кандидата)
3. Превентивна и дечја стоматологија (4 кандидата)
4. Стоматолошка протетика (5 кандидата)
Због ограниченог броја кандидата предност имају кандидати који су у радном односу
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.
III - Упис дипломираних фармацеута и магистара фармације за следеће гране
фармације, односно области здравствене заштите:
1. Клиничка фармација
2. Фармакотерапија
3. Фармацеутска технологија
4. Социјална фармација
IV - Грану медицине, односно област здравствене заштите Медицинска статистика и
информатика могу уписати доктори медицине, доктори стоматологије и
дипломирани фармацеути, односно магистри фармације.

Уз пријаву на конкурс приложити:
1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
2. Оверену фотокопију решења Министарства здравља о одобреној специјализацији
3. Доказ о уплати трошкова конкурса и издавања индекса у износу од 20.000,00 динара
за држављане Републике Србије, односно 300 евра у динарској противредности на дан
уплате (по средњем курсу Народне банке Србије) за стране држављане, на жиро рачун
Факултета број 840-1226666-19 са позивом на број 01061.
4. Страни држављани који су факултет завршили ван Републике Србије морају да
доставе нострификовану диплому и одлуку одговарајуће здравствене установе и/или
решење Министарства здравља државе која их упућује на специјализацију.
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УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

I - Упис се врши за следеће уже специјалистичке гране:
1. Фертилитет и стерилитет
2. Дијетотерапија
3. Пулмологија
4. Ендокринологија
5. Кардиологија
6. Нефрологија
7. Хематологија
8. Реуматологија
9. Судска психијатрија
10. Болести зависности
11. Медицинска информатика
12. Интервентна радиологија
13. Гастроентерохепатологија
14. Епидемиологија заразних болести
15. Епидемиологија хроничних незаразних болести

Уз пријаву за конкурс приложити:
1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
2. Оверену фотокопију решења Министарства здравља о одобреној ужој
специјализацији
3. Доказ о уплати трошкова конкурса и издавања индекса у износу од 20.000,00 динара
за држављане Републике Србије, односно 300 евра у динарској противредности на дан
уплате (по средњем курсу Народне банке Србије) за стране држављане, на жиро рачун
Факултета број 840-1226666-19 са позивом на број 01061.
4. Оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту из
одговарајућих грана медицине
Рок за пријаву на конкурс је до 30.04.2018. године.

Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије, путем
телефона 034/ 306-800 лок. 124.
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