Са
На основу Одлуке Савета Медицинског факултета у Београду бр.15/VII-6 од 20.09.2017.године
декан Медицинског факултета у Београду је на Деканском колегијуму одржаном дана 11.10.2017. г.
донео Одлуку бр. 1/2017 о расписивању

КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „Проф.др ВЕСНА СТАРЧЕВИЋ“ РЕДОВНИМ
СТУДЕНТИМА ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
„ДОКТОР МЕДИЦИНЕ“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
I. Награда се додељује из приватних средстава Породице Ракић и Породице Старчевић
у спомен на проф.др Весну Старчевић.

II. За доделу ЈЕДНЕ новчане награде могу конкурисати студенти Медицинског факултета
у Београду, који

се финансирају

из

Буџета Републике Србије и који испуњавају

следеће критеријуме Конкурса:
1. Статус редовног студента III, IV, V и VI године студија на Медицинском факултету у
Београду;
2. Просечна оцена током студија медицине – изнад 9,00;
3. Оцена из предмета Медицинска физиологија - 9,00 или 10,00;
4. Демонстратура из предмета Медицинска физиологија;
5. Научноистраживачки

радови

из области

Медицинска физиологија који се предају

у целости и сматрају се ауторским ако је студент први аутор; Апстракти радова се
неће узимати у разматрање.
У случају да више студената испуњава једнаке услове из Конкурса, предност приликом
избора имаће студент који је објавио више научноистраживачких радова.
Заинтересовани студенти/студенткиње су у обавези да у периоду од 20.10.2017. – 20.11.2017.
године Медицинском факултету у Београду, др Суботића 8, преко Писарнице Факултета
поднесу Пријаву (са назнаком: за Правну службу), коју студенти пишу сами у слободној
форми и која треба да садржи назив: Награда „Проф.др Весна Старчевић“, кратку
биографију,

број

мобилног

и

фиксног телефона за контакт и следећу потребну

документацију којом доказују да испуњавају услове:
1. Уверење о уписаној одговарајућој години студија са свим положеним испитима и
просечној оцени током студија из претходних година; 2. Решење о демонстратури на
предмету Медицинска физиологија; 3. Доставити научноистраживачке радове из области
Медицинска физиологија; 4. Доставити Попуњену Изјаву (преузети са сајта Медицинског
факултета у Београду).
Напомена: Доказе под бр.1. и бр.2. прибавља надлежна Служба Факултета, а доказ под
бр.3. и бр.4. достављају студенти.
Додатне информације могу се добити у Правној служби Факултета сваког радног дана у
периоду од 12.00. - 14.00.h. (II спрат, соба 316, тел.за контакт:011/36-36-360).

ДЕКАН
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф.др Небојша Лалић, с.р.

