УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 05 – 569 / 10.04.2014. године
Косовска Митровица

На основу члана 47 Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 76/2005),
члана 21., 40., 55. и 155. Статута, Наставно – научно веће Медицинског факултета у
Приштини – Косовска Митровица на седници одржаној 9.04.2014. године доноси:

ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се.
- делатност
- организација
- надлежности
- друга питања од значаја за рад Центра за континуирану едукацију.
II ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 2.
Континуирана медицинска едукација подразумева: стручно и научно усавршавање
здравствених радника и здравствених сарадника са циљем праћења медицинске науке,
стицања нових знања и вештина и унапређења квалитета здравствене заштите; и друге
едукационе активности у вези са развојем здравства, медицинских наука и интереса
Факултета.
Медицински факултет у Приштини – Косовска Митровица (у даљем тексту:
Факултет) обавља континуирану медицинску едукацију у Центру за континуирану
едукацију ( у даљем тексту: Центар) .
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Члан 3.
Центар за континуирану медицинску едукацију је организациона јединица
Факултета без својства правног лица.
Члан 4.
Центар има свој печат.
Печат је кружног облика са логом факултета и натписом Медицински факултет у
средини, пречника 30 мм и натписом по ободу исписаним ћирилицом на српском језику:
Центар за континуирану медицинску едукацију , Приштина .
Центар има штамбиљ правоугаоног облика са натписом у два реда: Медицински
факултет, Центар за континуирану медицинску едукацију, а испод је место за број и
датум и означење Приштина.
III ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА
Члан 5.
Радом Центра руководе Управник центра за медицину и Управник центра за
стоматологију које именује декан факултета на предлог Програмског савета.
Центар има Програмски савет и едукационе тимове који се старају о квалитету
едукације.
Члан 6.
Управници Центра и Програмски савет, свако у домену своје надлежности,
обезбеђују услове за реализацију програма континуиране едукације акредитованих од
стране Здравственог савета Србије.
IV НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРА
Члан 7.
Центар обезбеђује стручне и техничке услове за реализацију програма
континуиране едукације и то кроз организацију: конгреса, симпозијума, курсева и других
облика стручних састанака, којима су обухваћени облици преношења знања и искустава,
као што су: предавања, семинари, практичне вежбе, решавање клиничких проблема, рад у
малим групама, пројекат – орјентисано учење, демонстрација клиничке вештине и други
облици преношења знања и вештина, са циљем развоја стручне компетентности лекара и
промоције нових метода и технологија у медицини.
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Члан 8.
За потребе Центра Факултет обезбеђује квалификоване кадрове, одговарајући
простор, техничку опрему и подршку других служби Факултета кад је то потребно за
реализацију програма континуиране медицинске едукације.

V ПРОГРАМСКИ САВЕТ ЦЕНТРА
Члан 9.
Програмски савет је орган Центра који се стара о припреми и квалитету
реализације програма континуиране едукације.
Члан 10.
Програмски савет Центра броји 7 (седам) чланова.
Управник Центра за медицину и Управник центра за стоматологију су чланови
Програмског савета по функцији.
Управник Центра за медицину је Председник Програмског савета, а Управник
центра за стоматологију је заменик Председника Програмског савета по функцији.
Осталих 5 (пет) чланова Програмског савета именује Наставно – научно веће
Факултета из реда наставника на период од 3 (три) године.
Члан 11.
Програмски савет:
- припрема и предлаже годишњи програм рада и план активности Центра;
- оцењује поднете пријаве за акредитацију програма континуиране едукације;
- утврђује садржај едукационих циклуса;
- разматра извештај о одржаним едукационим циклусима;
- једном годишње подноси извештај о раду Наставно-научном већу Факултета;
- стара се о квалитету едукације;
- усваја финансијске извештаје реализованих програма едукације;
- друге дужности из делокруга рада Центра.
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Члан 12.
Програмски савет Центра своје одлуке, закључке и препоруке доноси на седницама
већином гласова од укупног броја чланова Програмског савета.
Седнице Програмског савета сазива по потреби Председник Програмског савета.
Седницама Програмског савета Центра, поред чланова, присуствују и лица која на
седницу позове Председник Програмског савета уколико то захтевају питања која се
решавају на Програмском савету.
Члан 13.
Програмски савет Центра ради на основу законских прописа, Правилника о
ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и
здравствене сараднике, Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или
одузимање лиценце члановима комора здравствених радника и Статутом Факултета.
Члан 14.
Чланови програмског савета Центра су наставници Медицинског факултета које
именује Наставно – научно веће Факултета на период од три године, највише два мандата.
Члан 15.
Прву седницу на којој се врши верификација мандата и конституисање
Програмског савета Центра заказује декан Факултета.
Члан 16.
Председник Програмског савета:
- представља Програмски савет Центра;
- организује рад Програмског савета;
- припрема и сазива седнице Програмског савета, предлаже дневни ред и
председава седницама Програмског савета;
- обавештава чланове Програмског савета о питањима из делокруга рада
Програмског савета као и о извршавању одлука, закључака и препорука;
- потписује акта која доноси Програмски савет;
- стара се о примени овог Правилника.
Члан 17.
Члан Програмског савета остварује своја права и обавезе у Програмском савету на
начин утврђен законским прописима, подзаконским актима и овим Правилником.
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Члан 18.
Члан програмског савета има право:
- да о свим питањима о којима одлучује Програмски савет износи своје мишљење
и даје одговарајуће предлоге;
- да у процесу одлучивања усаглашава ставове и мишљења са другим члановима
Програмског савета.
- да поставља питања која имају етички аспект у оквиру делатности Програмског
савета;
- да покреће и сва друга питања из делокруга рада Програмског савета.
VI ЕДУКАЦИОНИ ТИМ
Члан 19.
Едукациони тим чини група стручњака из одређене области коју именује
Програмски савет Центра ради организовања одређеног облика едукације.
Едукациони тим Центра чине руководиоци тима, предавачи и инструктори.
Руководилац едукационог тима може бити наставник факултета или истакнути
стручњак из одређене области.
Руководилац едукационог тима:
- одређује састав едукационог тима;
- израђује план и програм едукационог циклуса и одговара за његов квалитет;
- руководи израдом едукационог материјала и ауторизује едукациони материјал;
- планира начин тестирања рада полазника;
- предлаже начин награђивања едукационог тима;
- предлаже начин и спроводи оцењивање едукационог циклуса од стране
полазника;
- учествује у маркетиншким активностима едукационог циклуса;
- саставља извештај о спроведеном програму едукације
- одговоран је за тачност података који се достављају Здравственом савету;
- друге задатке везане за едукациони циклус.
Члан 20.
Руководилац едукационог тима дужан је да се изјасни о максималном и
минималном броју полазника на курсу у зависности од природе и садржаја програма
континуиране едукције: предавања, семинари, практичне вежбе, решавање клиничких
проблема, рад у малој групи, пројекат – орјентисано учење, демонстрација клиничке
вештине.
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Члан 21.
Наставу у оквиру едукативног семинара изводе наставници и сарадници Факултета.
Наставу може изводити и наставник или признати стручњак који није у радном
односу на факултету.
VII УВЕРЕЊЕ
Члан 22.
Након реализованог програма континуиране едукације, полазницима и
предавачима Факултет издаје појединачно уверење на српском језику, следеће садржине:
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
издаје

УВЕРЕЊЕ
да је
Име и презиме полазника/предавача
Број лиценце:____________________
учествовао/ одржао наставу на______________________ под називом
Врста едукативног курса
________________________________________________
Назив едукативног курса
одржаном:
________________________________________________
Датум и место одржавања
Акредитован од Здравственог савета Србије
Број акредитације: ______________
Учесници/предавач за учешће/одржану наставу остварују _____ бодова.
Руководилац едукационог тима

Управник ЦКМЕ
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Са леве стране заглавља уверења налази се лого Факултета, а са десне стране лого
Центра за континуирану медицинску едукацију.
Уверење је оивичено пољима са логом факултета
Уверење за полазнике потписују руководилац едукационог тима и управник
Центра за континуирану медицинску едукацију.
Уверење за предаваче потписују управник Центра за континуирану медицинску
едукацију и декан факултета.
Уколико је акредитовани програм континуиране едукације међународни или са
међународним учешћем уверење се издаје и на енглеском језику.

VIII ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 23.
Полазници едукативног курса плаћају одговарајући износ котизације коју утврђује
руководилац едукационог тима, уз сагласност декана Факултета, а на основу: планираног
броја учесника, дужине трајања едукативног курса, броја предавача који ће изводити
наставу, места одржавања курса и других планираних трошкова.
Утврђену котизацију полазници уплаћују на жиро-рачун Факултета.
Организација едукативног курса може се финансирати и из спонзорстава и
донаторства, као и из средстава факултета када за то постоје оправдани разлози.
Од средстава уплаћених на име одржавања континуиране едукације без ПДВ-а,
20% средстава чине материјални трошкови Факултета.
Посебно се плаћају услуге пружене у организацији континуиране едукације као
што су: штампање публикација, нарезивање ЦД-а, израда индентификационих картица,
коктел, смештај и путни трошкови предавача, израда и слање програма курса и други
пратећи трошкови.
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IX TIPEJIA3HE U 3ABPIIJHE O,UPE,IUiE

IlpaBHJIHHK CTyrra Ha CHary H IIpHMelbHBane Ce Hapeli,HOr ll,aHa O.U ll,aHa li,OHOIIIelba H
o6jaBJbHBalba Ha cajTy <!>aKynTeTa.
CTyiialbeM Ha CHary OBOr IlpaBHJIHHKa rrpeCTaje ll,a Ba)I{H IlpaBHJIHHK 0 o6p330Balhy H
pa.uy ~eHTpa 3a KOHTHHyHpaHy Meli,HIJ;HHCKy e.UyKaUHjy 6poj:
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4 O.U 17.11.2004. rO.[I,HHe.

YHHBEP3l1TET Y IIPIIlllTIIHII
MEL(IIUIIH CKII <I> AKY JITET
lipoj: 05-569 I 10.04.2014.ro.uuue
KocoscKa MuTposuu,a

Ha ocHoBy '-IJ1aHa 47. 3aKoHa o BHCOKOM o6pa30Bai-hY (CJiy)l(6eHH rnacHHK PC 6p.
76/05), qnaHa,
21., 40., 55. H 155.CTaTyTa MeLJ:HUHHCKor ¢aKyJITeTa YHHBep3HTeTa y
DpHlllTHHH, ca rrpHBpeMeHHM ceLJ:HlllTeM y KocoBcKoj MHTpOBHUH, HacTaBHO-HayqHo Bene Ha
CCL{HHUH OLJ.p)l(aHOj Ll,aHa 9. 04.2014. rOL{HHe , L{OHCJIO j C :

OL(JIYKY

Y cBaja ce DpaBHJIHHK o paLJ.y UeHTpa 3a KOHTHHyHpaHy MeLJ.HUHHCKY eLJ.yKaUHjy
MeLJ.HUHHCKor ¢aKyJITeTa y ilpHlllTHHH, ca rrpHBpeMeHHM ceLJ.HlllTCM y KocoBcKoj MHTpOBHUH.

ilpaBHJIHHK CTyrra Ha CHary I1 IIpHMelbHBane HapeLl,HOr
o6jaBJhHBalha Ha cajTy <l>aKyJITeTa.

)];aHa OL{ )];aHa L{OHOlllelba H

CTyrralbeM Ha cHary oBor DpaBHJIHHKa rrpecTaje LJ:a Ba)I(H TipaBHJIHHK o o6pa3oBalhy H
paLJ.y UeHTpa 3a KOHTHHyHpaHy MeLJ.HUHHCKY eLJ:yKauHjy 6poj: 4 OLI. 17.11.2004. roLJ.HHe.
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