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Ко може да конкурише за упис на студије медицине на Медицинском факултету ВМА?
Пошто се у складу са Законом о Војсци Србије, кадети у погледу права и обавеза сматрају
војним лицима, на конкурс се могу јавити само држављани Републике Србије. Из истог разлога,
за све пријављене кандидате (младиће и девојке), пре полагања пријемног испита биће
организовани прегледи ради провере и оцене здравствене и физичке способности. Остали
услови су једнаки као на свим медицинским факултетима у Србији.
Због чега Медицински факултет ВМА уписује 20 кадета?
Упис је одређен на основу пројектованих потреба система одбране, а циљ Медицинског
факултета ВМА је да школује кадрове који ће одмах по успешном завршетку студија бити
укључени у рад санитетске службе Војске Србије.
На основу чега се врши оцена здравствене способности ?
Садржај здравствених прегледа је одређен посебним правилником и обухвата основне анализе
крви, неколико специјалистичких прегледа и психолошко тестирање. На основу прикупљених
налаза, оцену здравствене способности врши Виша војнолекарска комисија.
Како се рангира успех из средње школе?
Успех из средње школе се рангира тако што се збир просечних оцена из сва четири разреда
средње школе помножи са два (2). На овај начин се добије максимално 40 бодова за потребе
рангирања.
Због чега се оцена здравствене и физичке способности врши пре полагања пријемног
испита?
Здравствени прегледи/ психолошко тестирање и оцена физичке способности су елиминационог
карактера. Организацијом здравствених прегледа и провере физичке способности пре полагања
пријемног испита, кандидатима/кандидаткињама који не испуне овај услов, остављамо
могућност да се пријаве на још неком од медицинских или других факултета и тамо полажу
пријемни испит.
Када се врши провера физичке способности?
Провера физичке способности се врши након добијања позитивне оцене о здравственој
способности кандидата, а по распореду који ће бити истакнут на Интернет страници и огласној
табли Медицинског факултета ВМА.
На основу чега и како се врши провера физичке способности?
Провера физичке способности се врши према Критеријумима за проверу физичке способности.
Оцењују се следеће активности: трчање на 60 м, склекови на тлу (жене), згибови на вратилу
(мушкарци), скок у даљ из места и трчање на 2400 м. Провера физичке способности је
елиминационог карактера. Да би испунио услов (категорија САВЛАДАО), кандидат мора да
оствари минималне резултате из све четири дисциплине и оствари укупно 40 бодова.
Минимални услови су за:
Кандидаткиње:
-60 метара трчање- 10,9 секунди ( 10 бодова)
-склекови на тлу- 7 склекова ( 10 бодова)
-Скок у даљ из места- 1,38 метара ( 10 бодова)
-2400 метара трчање- 15:30 минута (10 бодова)

Кандидати:
-60 метара трчање- 9,4 секунди ( 10 бодова)
-згибови на вратилу- 3 згиба ( 10 бодова)
-скок у даљ из места- 1,85 метара ( 10 бодова)
-2400 метара трчање- 12:05 минута (10 бодова)

Кандидат/кандидаткиња који није испунио минимум горе наведених критеријума из
сваке категорије се сврстава у категорију НИЈЕ САВЛАДАО и он не испуњава услове
конкурса за полагање пријемног испита.

Због чега се пријемни испит полаже истог дана када и на другим медицинским
факултетима?
Медицински факултет ВМА је члан Заједнице медицинских факултета Србије, па ће се
пријемни испит одржати истог дана, у истом термину као на свим другим медицинским
факултетима, а решаваће се и исти тестови из биологије и хемије. Рангирање кандидата на
основу пријемног испита извршиће се тако што ће се рангирати само они кандидати који
постигну најмање 50% + 1 бод на сваком од тестова који полажу на пријемном испиту (16
бодова из хемије и 16 бодова из биологије).
Да ли кандидати, који нису положили пријемни испит на Медицинском факултету ВМА,
могу конкурисати за упис на друге високошколске установе?
Свим кандидатима који су полагали пријемни испит на Медицинском факултету ВМА а који
желе да конкуришу на друге високошколске установе се издаје потврда о оствареним бодовима
са пријемног испита.
Да ли се студије медицине на Медицинском факултету ВМА разликују од студија
медицине на медицинским факултетима у Србији?
Акредитовани студијски програм интегрисаних академских студија медицине на Медицинском
факултету ВМА се од акредитованих студијских програма на медицинским факултетима
разликује онолико колико се међусобно разликују студијски програми на појединим
медицинским факултетима, а то је по изборним предметима. Изборни предмети на
Медицинском факултету ВМА омогућавају додатно образовање за специфичне задатке војноздравствене струке.
Шта значи „статус војног лица“ ?
Кадети Медицинског факултета ВМА ће носити униформе (као и кадети Војне академије),
имаће обезбеђен интернатски смештај, исхрану, уџбенике и све друго што је потребно за
студирање. Поред тога, имаће и месечна примања у износу који прописује одговарајући
правилник.
Кадети ће имати обавезу да заврше војностручну и војноспецијалистичку обуку, која је
организована у време када се не изводи настава коју предвиђа акредитовани студијски програм,
као и обавезу да учествују у војним вежбама које се организују за све кадете.
Да ли се дипломе Медицинског факултета ВМА признају на територији Републике
Србије?
Медицински факултет ВМА је, у складу са Законом о високом образовању, испунио све услове
(акредитован студијски програм, акредитована високошколска установа, дозвола за рад), чиме
је законски стекао потпуно равноправан статус са свим другим високошколским установама у
Републици Србији, што подразумева и потпуно равноправне дипломе.
Шта садржи уговор који кадети потписују са Министарством одбране?
Уговором се прецизно дефинишу права и обавезе и кадета и Министарства одбране. Кадети,
пре свега, имају право на бесплатно школовање, смештај и исхрану (трошкове сноси
Министарство одбране), али и сва друга права која имају студенти у Србији, која су
дефинисана Законом о високом образовању. Обавезе кадета се односе на наставу, ваннаставну
обуку и благовремено полагање испита у дефинисаним роковима. Уговором се дефинишу и
услови за пријем у професионалну војну службу по завршеном школовању.
По чему ће се доктори медицине Медицинског факултета ВМА разликовати од доктора
медицине на медицинским факултетима у Србији?
У погледу стечених медицинских знања и вештина неће бити разлике, јер лекари
професионална војна лица треба да имају иста знања и вештине као и лекари у грађанству.
Разлика ће бити у томе, што ће они који дипломирају на Медицинском факултету ВМА, имати
додатна знања и вештине који су неопходни за извршавање специфичних послова у систему
одбране, који не постоје у цивилном здравству. Циљ студија на Медицинском факултету ВМА
је да кроз интерактивну наставу у малим групама, кроз које се активно овладава знањима и
вештинама, максимално оспособи студенте за самостални рад након дипломирања.

Да ли ће доктори медицине који дипломирају на Медицинском факултету ВМА имати
могућност да добију специјализацију?
Сви који дипломирају на Медицинском факултету ВМА и буду примљени у професионалну
војну службу, након одређеног времена проведеног на дужностима лекара опште праксе, моћи
ће да конкуришу за здравствене специјализације у ВМА.
Каква је разлика између Високе школе ВМА и Медицинског факултета ВМА?
Висока школа ВМА је добила дозволу за рад од Министарства просвете Републике Србије
након акредитације студијског програма интегрисане академске студије медицине.
Акредитацијом Универзитета одбране и студијских програма II и III степена (академске
специјалистичке и докторске студије) стекли су се услови да Висока школа ВМА прерасте у
Медицински факултет ВМА, како је дефинисано ставом 8. Статута Универзитета одбране
(„Службени војни лист“ број 24/11), на који је Влада Републике Србије дала сагласност
(„Службени гласник Републике Србије“, број 81/11).

