Добродошли на
Медицински факултет Фочa
Универзитета у Источном Сарајеву!

Медицински факултет Фоча: мисија и визија
Медицински факултет Фоча са своја 4 студијска
програма, без сумње представља најпрестижнију
високошколску установу у региону која се бави
образовањем будућих здравствених радника.
Мисија Факултета посвећена је постизању највиших
стандарда у образовању, истраживању и здравственој
њези.
Визија Факултета је школовање квалитетних кадрова,
који су оспособљени да одговоре на све изазове
здравствене струке и допринесу промоцији и ширењу
здравствене културе, здравствене заштите као и
модернизацији Републике Српске, Босне и Херцеговине
и читавог региона у области биомедицине.
Универзитет у Источном Сарајеву
Универзитет у Источном Сарајеву један је од 2 јавна
универзитета у Републици Српској који у свом саставу
има 15 факултета и 2 академије умјетности. Од свог
оснивања, Универзитет је окренут ка регионалној и
међународној сарадњи, члан је европских асоцијација
универзитета и носилац Лога изврсности људских
ресурса у области истраживања.
Сједиште Факултета
Факултет је смјештен у Фочи, на југоистоку Републике
Српске и Босне и Херцеговине, око 80 км од Сарајева,
160 км од Подгорице и 340 км од Београда. Град је
повезан са свим великим градовима у региону,
свакодневним, редовним аутобуским линијама. Налази
се у близини Националног парка Сутјеска, познатог по
различитим туристичким атракцијама: сплаварењу,
планинарењу, музичким фестивалима и др.
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*након интегрисаних студија студент може уписати III циклус студија у трајању од 3 године
**након I циклуса студија студент може уписати II циклус студија у трајању од 1 године и
III циклус студија у трајању од 3 године
Настава на II и III циклусу студија организује се на Медицинском факултету Фоча.

Наставна база: Универзитетска болница и центри
Универзитетска болница Фочa представља дио
здравственог система РС у којој се пружају услуге
секундарнe и терцијарне здравствене заштите. Уједно
представља наставну базу Факултета за одвијање
практичне наставе на свим студијским програмима.
Специјалистички центар за стоматологију je
подорганизационa јединицa и наставнa база Факултета.
Активности Центра су усмјерене на превенцију,
дијагнозу и лијечење оштећења и болести меких и
тврдих ткива усне дупље.
За потребе едукације студената Студијског програма
Специјална едукација и рехабилитација опремљен је
Центар за специјалну едукацију и рехабилирацију.
Центар у свом саставу има ординације и сензорну собу
намјењене за развој способности и вјештина особа са
сметњама у развоју.
Центар за биомедицинске науке располаже са 3
лабораторије: за имунологију и биологију ћелије, експерименталну фармакологију и молекуларну генетику. У
лабораторији се спроводе истраживања у оквиру III
циклуса студија и научноистраживачких пројеката.
Студенти
Студенти Медицинског факултета су поред наставних,
ангажовани у велики број ваннаставних активности,
укључујући
заједничка
дружења,
спортске,
хуманитарне, едукативне и културне манифестације. У
организацији ових активности као и у рјешавању
студентских питања активно учествује Савез студената.
Како би стекли додатна знања и искуства, студентима
се нуди могућност одласка на студентске размјене,
конгресе, као и Школа клиничких вјештина.

Контакт
Медицински факултет Фоча
Студентска 5, 73 300 Фоча, Република Српска, БиХ
Тел: +387 58 210 420/ Факс: +387 58 210 007
Студентска служба: +387 58 216 200
е-mail: office-mf@ues.rs.ba /web site: www.mef.ues.rs.ba

