МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
МОЛИМО ВАС ДА СЕ ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ПРИДРЖАВАТЕ УПУТСТВА О НАЧИНУ
ПОЛАГАЊА

1.

Пријемни испит за студије медицине траје 3 сата, почиње у 12,00 часова и траје до 15,00
часова, датум полагања за текућу школску годину ће благовремено бити објављен на сајту
факултета.

2.

Након распореда у салу где ће се полагати пријемни испит и утврђивања идентитета
кандидата (према важећој личној карти или пасошу, а уз идентификациону картицу са бројем
пријаве за овај пријемни испит), члан Комисије додељује кандидату Упутство за кандидате о
начину полагања пријемног испита.

3.

Представник Комисије за упис, кандидатима чита Упутство о начину полагања пријемног
испита, након чега кандидати имају могућност да поново самостално ишчитају услове, да би
потом својим потписом сведочили да су упознати са истим, те да су разумели услове
полагања пријемног испита. Потписане примерке Упутства кандидати уручују члановима
Комисије пре доделе Теста.

4.

Кандидатима се додељују Тестови, у које они своје личне податке уписују читко
ШТАМПАНИМ словима (ЈМБГ, име, име једног родитеља, презиме, број пријаве) у
предвиђене рубрике Теста (на страни ,,Биологија“), након чега стављају својеручни потпис.

5.

Тест се затвара хефталицом на предвиђен начин (крајеви и средина) и враћа се кандидату.

6.

Након испуњавања Теста, кандидатима се додељују Испитна питања. Кандидат у пољу
„Група“ уноси ознаку одређене групе Теста.

7.

У Тест се плавом хемијском оловком уписују само тачни одговори прецртавањем кућишта
(). Тестови из „Биологије“ и „Хемије“, сваки појединачно имају по 30 питања и сваки тачан
одговор се бодује једним бодом. Ако поред тачних одговора има и нетачних који су
прецртани, брисани и слично, тај задатак неће бити признат. Концепт одговора, рачунање
задатака и све белешке могу се писати само на овереним празним папирима који се добијају
пре испита за решавање задатака.

8.

Просторија у којој се полаже испит не сме се напуштати пре 13,00 часова. Кандидати могу
након тога напустити просторију уколико су предали Тест.

9.

За време решавања Теста није дозвољено: коришћење комуникационих/електронских
помагала, поседовање и коришћење мобилних телефона, коришћење унапред припремљених
материјала, комуникација са другим кандидатима, преписивање и ометање других кандидата.
Кандидат који се служи недозвољеним средствима или не поштује Упутство о начину
полагања пријемног испита, биће удаљен са испита о чему ће чланови Комисије сачинити
службену забелешку. Када почне решавање Теста разговор кандидата и дежурног члана је
забрањен.

10. Након завршеног испита кандидати су обавезни да предају Тест, један по један кандидат,
члану Комисије који је присутан.
Комисија за упис
Медицинског факултета ВМА
Универзитета одбране у Београду

