УПИС КАНДИДАТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ
Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија
МЕДИЦИНЕ обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара
Марковића бр. 69), 11. јула (уторак) 2017. у времену од 9.00 до 15.00 часова.
Сваки кандидат је дужан да приложи следећа документа:
- оригинал дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту у средњој школи;
- оригинале сведочанстава о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
- нострификована документа (уколико је приликом пријема докумената приложио потврду);
- извод из матичне књиге рођених;
- два обрасца ШВ-20 (купују се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- једну фотографију формата 2,5 x 2 цм.
Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

УПИС НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА
Упис на непопуњена места обавиће се јавном прозивком кандидата према редоследу на
коначној ранг листи, 12. јула 2017. од 8.00 часова.
На прозивку се јављају искључиво кандидати који су стекли право уписа, а на ранг листи су били
преко броја предвиђеног за упис. Кандидат (или у случају објективне спречености - члан породичног
домаћинства) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива следећи
кандидат са ранг листе.
Кандидат који је током прозивке стекао право на упис у обавези је да истог дана приложи
потребна документа за упис.
Сви кандидати који се уписују у оквиру одобреног броја су у статусу буџетских студената.
Све остале информације о детаљима уписа и студирања, можете добити на телефон: 034/306 800, или на
web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу www.medf.kg.ac.rs

УПИС КАНДИДАТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ФАРМАЦИЈЕ
Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија
ФАРМАЦИЈЕ обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара
Марковића бр. 69), 10. јула (понедељак) 2017. у времену од 9:00 до 15:00 часова.
Сваки кандидат је дужан да приложи следећа документа:
- оригинал дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту у средњој школи;
- оригинале сведочанстава о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
- нострификована документа (уколико је приликом пријема докумената приложио потврду);
- извод из матичне књиге рођених;
- два обрасца ШВ-20 (купују се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- једну фотографију формата 2,5 x 2 цм.
Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

УПИС НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА
Упис на непопуњена места обавиће се јавном прозивком кандидата према редоследу на
коначној ранг листи, 12. јула 2017. од 9.30 часова.
На прозивку се јављају искључиво кандидати који су стекли право уписа, а на ранг листи су били
преко броја предвиђеног за упис. Кандидат (или у случају објективне спречености - члан породичног
домаћинства) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива следећи
кандидат са ранг листе.
Кандидат који је током прозивке стекао право на упис у обавези је да истог дана приложи
потребна документа за упис.
Сви кандидати који се уписују у оквиру одобреног броја су у статусу буџетских студената.

Све остале информације о детаљима уписа и студирања, можете добити на телефон: 034/306 800, или на
web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу www.medf.kg.ac.rs

УПИС КАНДИДАТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија
СТОМАТОЛОГИЈЕ обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара
Марковића бр. 69), 7. јула (петак) 2017. у времену од 9:00 до 15:00 часова.
Сваки кандидат је дужан да приложи следећа документа:
- оригинал дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту у средњој школи;
- оригинале сведочанстава о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
- нострификована документа (уколико је приликом пријема докумената приложио потврду);
- извод из матичне књиге рођених;
- два обрасца ШВ-20 (купују се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- једну фотографију формата 2,5 x 2 цм.
Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

УПИС НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА
Упис на непопуњена места обавиће се јавном прозивком кандидата према редоследу на
коначној ранг листи, 12. јула 2017. од 9.00 часова.
На прозивку се јављају искључиво кандидати који су стекли право уписа, а на ранг листи су били
преко броја предвиђеног за упис. Кандидат (или у случају објективне спречености - члан породичног
домаћинства) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива следећи
кандидат са ранг листе.
Кандидат који је током прозивке стекао право на упис у обавези је да истог дана приложи
потребна документа за упис.
Сви кандидати који се уписују у оквиру одобреног броја су у статусу буџетских студената.
Све остале информације о детаљима уписа и студирања, можете добити на телефон: 034/306 800, или на
web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу www.medf.kg.ac.rs

УПИС КАНДИДАТА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Упис кандидата у прву годину студија на студијским програмима ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА обавиће се у просторијама Факултета медицинских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића
бр. 69), 6. јула (четвртак) 2017. у времену од 9:00 до 15:00 часова.
Сваки кандидат је дужан да приложи следећа документа:
- оригинал дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту у средњој школи;
- оригинале сведочанстава о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
- нострификована документа (уколико је приликом пријема докумената приложио потврду);
- извод из матичне књиге рођених;
- два обрасца ШВ-20 (купују се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- једну фотографију формата 2,5 x 2 цм;
- потврду о уплати школарине
(прва рата за студенте основних струковних студија) у износу од 20.000 динара *;

* Самофинансирајући студенти основних струковних студија могу уплатити школарину у четири рате.
Уплатнице за трошкове школарине налазе се у скриптарници Факултета медицинских наука.
Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа.

УПИС НА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА
Упис на непопуњена места обавиће се јавном прозивком кандидата према редоследу на
коначној ранг листи, 12. јула 2017. од 10.00 часова.
На прозивку се јављају искључиво кандидати који су стекли право уписа, а на ранг листи су били
преко броја предвиђеног за упис. Кандидат (или у случају објективне спречености - члан породичног
домаћинства) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива следећи
кандидат са ранг листе.
Кандидат који је током прозивке стекао право на упис у обавези је да истог дана приложи
потребна документа за упис.
Све остале информације о детаљима уписа и студирања, можете добити на телефон: 034/306 800, или на
web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу www.medf.kg.ac.rs

