На основу члана 83. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр.
76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015)) и члана 77. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), Одлуке
Сената о броју студената за упис студената у прву годину мултидисциплинарног
студијског програма мастер академских студија – Мехатроника у медицинској
рехабилитацији,
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
КОНКУРС
за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област:
»МЕХАТРОНИКА У МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ« 60 ЕСПБ
за школску 2016/2017. годину
Мехатроника у медицинској рехабилитацији је нови заједнички мастер програм три
Универзитета: Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду и Државног
Универзитета у Новом Пазару. Програм је припремљен у оквиру ТЕМПУС пројекта
HUTON и прилагођен за студенте из поља техничко-технолошких и поља медицинских
наука.
Студије трају два семестра. Студент који положи испите, уради и одбрани завршни рад,
стиче диплому коју потписују ректори три Универзитета.
Директни корисници резултата овог програма су клинички партнери у HUTON пројекту,
али је програм отворен и за друге медицинске центре и остале заинтересоване студенте са
територије Србије и окружења који могу да прате наставу на српском језику.
Програмом се обезбеђује стицање знања из области техничких и медицинских наука,
орјентисаних ка примени модерних уређаја у медицинској рехабилитацији. Програм
едукује професионалце који ће доприносити побољшању квалитета живота људи са
посебним потребама (физички инвалидитет проузрокован лезијама централног нервног
система, периферне повреде (нпр. ампутације)).
На студијски програм уписују се 32 студента у статусу самофинансирајућих (за школску
2016/2017. годину студенти ће бити ослобођени плаћања школарине. Школарина ће бити
покривена из средстава ТЕМПУС пројекта HUTON.), и то:
На Универзитету у Београду уписаће се 12 студената, текст Конкурса доступан је на
адреси: http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/mehatronika.php
На Универзитету у Новом Саду уписаће се 12 студената, текст Конкурса доступан је на
адреси: http://www.uns.ac.rs/images/doc/upis/2016/imt/konkursACIMSI.pdf
На Државни универзитет у Новом Пазару уписаће се 8 студената, текст Конкурса доступан
је на адреси: http://www.np.ac.rs/

На адреси http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/mehatronika.php
садржај студијског програма.

се може остварити увид у

УСЛОВИ ЗА УПИС: На мастер академске студије могу се уписати кандидати који имају
завршене основне студије у четворогодишњем трајању према ранијим прописима односно
основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). Кандидати полажу
пријемни испит.
Литература за припрему за пријемни испит: БИОМЕДИЦИНСКА МЕРЕЊА И
ИНСТРУМЕНТАЦИЈА
Аутори: Дејан Поповић, Мирјана Поповић и Милица Јанковић
Издавач: Академска мисао, Београд
Година издања: 2009.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА: Редослед кандидата за упис на прву годину
мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на
основним студијама, времена студирања на основним студијама, и резултата пријемног
испита.
Документација која се подноси приликом пријављивања:
– попуњен пријавни лист (доступан на сајту Универзитета),
– кратка биографија са подацима о евентуалном радном искуству,
– диплома и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму првог
степена са просечном оценом у току студија (оригинална документа се предају на
увид, а фотокопије докумената се предају уз пријаву на Конкурс)
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Универзитет у Београду: Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер
академских студија је од 22. августа до 2. септембра 2016. године у 12 часова. Датум
одржавања интервјуа за пријављене кандидате биће благовремено објављен на сајту
Универзитета.
ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ЛИЧНО НА АДРЕСУ РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ бр. 1. У КАНЦЕЛАРИЈУ БРОЈ 5.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Све пријаве морају бити поднете закључно са 2. септембром
2016. године у 12 часова.
За све додатне информације обратити се на телефон: 011/3207-494 или на адресу
marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs
Универзитет у Новом Саду:
-пријављивање кандидата: од 1.7. до 15.8.2016. године-полагање пријемног испита: 19.8.2016. године
-објављивање прелиминарне ранг листе: 23.8.2016 године
-објављивање коначне ранг листе: 26.8.2016. године
-упис примљених кандидата: од 26.8. до 31.8.2016. године
Потребну документацију доставити лично или послати поштом на адресу:
Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад.

За све додатне информације обратити се на телефоне: 021/485-2027, 021/485-2033 или на
адресу studentska.sluzba@uns.ac.rs
Државни Универзитет у Новом Пазару: Пријављивање кандидата за упис на прву
годину мастер академских студија је од 22. августа до 2. септембра 2016. године у 12
часова. Датум одржавања интервјуа за пријављене кандидате биће благовремено објављен
на сајту Универзитета.
Потребну документацију доставити лично на адресу: Државни Универзитет у Новом Пазару, Вука
Караџића бб, Нови Пазар
За све додатне информације обратити се на телефоне: 020/317-754, 020/337-669 или на адресу
rektorat@np.ac.rs

