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         На основу члана 5.  Правилника о студирању на  другом циклусу студија Медицинског 

факултета Фоча, Медицински факултет Фоча ,о б ј а в љ у је  

 

                                                         

 

                                                                   К О Н К У Р С  
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА, ДРУГИ УПИСНИ РОК НА 

МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ФОЧА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ У АКАДЕМСКОЈ 

2019./2020. ГОДИНИ 

 

                                                                 

                                                                                I 
 

        Конкурс се расписује за упис у прву годину другог циклуса студија у академској 2019./2020. 

години: 

1. Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација,                                                    

смјер Развојни поремећаји...................................................................................... – 1 кандидат       

у категорији суфинансирајућег студента. 

 

2. Студијски програм Здравствена њега.....................................................................- 5 кандидата  

у категорији студената који самофинансирају своје школовање. 

 

                                                                              II 

 

       Право пријаве на конкурс за упис у други циклус студија вреднованих са 60 ЕСПБ, имају 

кандидати који су предходно завршили први циклус студија одговарајућих академсих студија и 

стекли најмање 240 ЕСПБ. 

Приликом  пријаве/ уписа , кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и 

то: 

1. извод из матичне књиге рођених; 

2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци; 

3. оригинал или овјерену копију дипломе и додатка дипломи о завршеном I циклусу студија; 

4. увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија 

5. доказ о уплати накнаде за провјеру склоности и способности. 
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                                                                             III 

 

       Конкурс за пријаву кандидата остаје отворен  од 26.11.2019. до 03.12.2019.године.Прелиминарну 

ранг листу свих пријављених  и примљених кандидата биће објављивања на огласној табли web 

страници факултета дана  04.12.2019.године . Упис примљених кандидата почиње 09.12.2019.године  

и завршава се 13.12.2019.године.                                                                   

 

 

 

                                                                            IV 

 

     На објављену ранг листу, кандидати имају право приговора у року од 24 сата од дана објаве исте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Достављено:                                                                                                                 в.д.декана                            

                                          Проф.др Дејан Бокоњић 

1. Огласна табла 

2. Web страница 

3. А/а 

 


