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РАНГИРАЊЕ СВЈЕТСНИХ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА ПОНАЗАПО 

С'l'fдeJlТИ Vниверзитета цг 

УЦГ мећу 400 
универзитета 

УНИ8еРЗК'reТЦрнеГорејеу 
најновијем ранrиpaњу. које је 

обухватило најбоље свјетске 

универзитете млађе ОД so го
ДННа, сврстанукатеroрнју 351-
400 CТimes Higher Education 
YoungUniversityRankings). 

из Ректората је саопште

но да такав резултат дола

ЗИ након што је у септембру 
2019. објављено свеобухват
НО Times Нigher Education 
рангирање на којем се, по 

први пут. нашао и Универзи
тет Црне Горе. У области тех

ничко-teхнолошккх нау

ка (Engineering&Technology) 
у октобру 2019. године Уни
верзитет Црне Горе је биоув

рштен У категорију 601-800, а 
у новембруисте roдинеукате
горију 800+ У области фнэич
кихнаука. 

- за основ рангирања узе
то је 13 индикатора који дају 
свеобухватнуи избалансира

ну C1Iику позиционирања уни

верзитета на пољу петунивер

зитетских мисија: настава, 

истраживање, међународна 
препознатљивост, цитира

ност И приходи од привре

де. Најновије Times Higher 
Education рангирање предста
вља најбоље позиционирање 

Универзитета Црне Горе у ње

roвој иcropијидyroј 46 ro,цина, 
и још једну потврду све веће 

међународне препоэнатљи-

вости и угледа које Унквер

зитет Црне Горе има у свјет

ској академској 3аједници. 
Прошлог јануара на 

Webolllttrics листи Yцr је ран
гиран на високом 1578. мјесту, 
чиме суу односу на претход

норангирање из јула2019. ro
дине побољшали своју пози
цијуsaскоро 120мјеста. Уједно 

Универзитет Црне Горе је је

ДИНИ црноroрскиуниверзиrer 

који се нашао на овој свјетској 
листи. 

- Напомињемода је иовом 
приликом током рангирања 

Webometгics додатно постро
жиосвоје критеријумеуодно
су на претходно рангирање 

из јула прошле године. На· 

име, узорак је обухватио 101 
најцитиранијег аутора, при 

чему су из раэматрања сход

но најновијој мe-roдологији 

искључени десет најцитира' 

нијих научника, који допри
Hore видљивости Универзи
тета са преко 50.000 цитата. 
Стога. иако ова методологија 

рангирања не погодује уни' 
верзитетима са релаТИllНО ма· 

лим бројем наставног и науч

ног особља И малим буџетом 

за науку, Универзитет Црне 

Горе не само да је 3аАржао ви
соко мјесто на ранг-листи већ 

је значајноунаприједио своју 

позицију - наводесадржавног 
универзитета. д.в. 

ИЗВЈЕШТАЈ ИЗ НЦЦГ 

Роћено осам беба 
У протекла 24 сата у по

родилиmтyКлиничкогцен

тра Црне Горе (КЦЦI1У Под· 

горици је рођено осам беба. 
Из Клиничког центра је са
општено да је у YpreHTHOM 
центру збринуто 249 па-

цијената, од којих три из са
обраhaјне незгоде и два из на
сиља. Из те установе наводе 

да је највеhи број пацијена
тазбринутухирypywкојам' 

буланти. 

Д.Б. 

ПРОГРАМИ ЗА СЛУЖБЕНИНЕ 

Обука на факултету 
НаМашинскомфакултету 

Универзитета Црне Горе ре

ализују се програми обуке 
енергетских менаџера за 

потребе министарства Вла

де Црне Горе и јединица ло

калне самоуправе. 

- Обуке сузапочете крајем 
2019. у оквиру сарадње и 
споразума ДиреltТOрата 

за енергетску ефикасност 

Министарства економије 
и Машинског факултета 

Универзитета Црне Горе, и 

настављају се у 2020. години. 
Програм обуке је на

мијењен енергетским ме

наџернма изоргана државне 

управе, јединица локалних 

самоуправа и њиховихјавних 

служби. Састоје се од седам 
модуnа који покривају разли

ч.ите теме релеваtгrне за yn
рављање енергијом - иаво

де са Машинског факултета. 

Д.В. 

ПЕТАК, 26. ЈУН 2020. ~ 

ВЛАДА УСВОЈИЛА ПРЕДЛОГ УЦГ ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТУДИЈАМА 

Упис 3.506 6руцоша 
наредне седмице 

• На појединим студијским програмима број је већи у односу на прошлу годину, попут про
грама Медицина на Медицинском факултету, гдје је предвићено 60 мјеста, затим на програму 
Друмсни саобраћај на Машинсном фанултету, гдје ће бити 1 ОО мјеста, те Архитектури, гдје је 
одобрено 60 мјеста, каже Мубера Курпејовић 

тектури, гдје је одобрено БО 
мјеста. Курлејовиh је истакла 

да се СIlЭ.I<е године све више 

студената одлучује за про
граме који припадају при

родним или техничким на

укама, што прати и потребе 

тржишта рада. 

-Влада Црне Горе је на ју

черашњој сједници усвојила 

предлог Уииверзитета Црне 

Горе о броју студената на ос· 
новиим и мастерстудијама, 
те је за бесплатне основне 

студије одобрено 3.506 мјес
та, док је за мастер студије, 
које су ОД ове године такође 

бесплатне, одобрено 1.995 
мјеета, саопштила је дирек

торицаДнректоратазависоко 

образовање у Министарству 
просвјете Мубера Курпејо

.кh. Она је исгакла да сеynис 
на све установе високог обра

зоваља у Црној Гори очекује 

следеhе недјеље, док ће на 
УЦГ по први пут бити елек

тронскиупис. 

- Прилику да бесплатно 

ynишумагистарскестудије 

по реформисаном моделу 

3+2+3 имаhе око 2.000 cryAe
ната, који ће, у складу са по
себним актом Универзитета 

Црне Горе, имати и пријемн" 

испит како би најбољи има

ли предност приликом упи

са. Број мјеста намагистарс
ким студијама креЬесе од ОКО 
зоо на Елеl<ТpO"reхничком.llО 
ка Економском факулreтy,до 
нешто мањег броја на факул

тетима који реализују сту

дијске програме из области 
умјетности - објаснила је 

Курпејовиh. 

Електронски упис студената иаре,џrе седмице 

Предлогбројастуденатаза 

ynисупрвугодинуосновних 

студија 3а студијску 2020/21. 
ГОДИНУ је У оквиру прошло
годишњег. 

На појединим студијскнм 

програмима број је већ.и у 
односу на прошлу годииу. 

попут програма медици· 
на на МеДИЦИI{СКОМ факул

тету, гдје је предвиђено 60 
мјеста, затим на програму 

Друмски саобраћај !:Ја Ма
шинском факултету, гдје 
ће бити 100 мјеста, те Архи-

Истакла је да су се Сенат 
Универзитета Црне Горе и ор

ганизационе јединице при
ликом предлагања руково

дили бројем студената на 

завршној години основних 

студија, стандардима ква
литета наставе, бројем на
ставног особља, материјал-

Услови за УПИС на УЦГ 

ном ОСИОIЮМ за реализацијом 

појединачногстудијскогпро

грама, npocторним капаци

тетима. као и адвекатним 

односом броја студената и 
наставногособља. 

Како је рекла, предлог је 
анализиран и са аспекта за

посливости И потражње на 

тржишту рада у Црној Гори 
у СКЛадУ са документом Ана

лизапонуде, тражње и запа

шљавања на тржишту рада 

у Црној Гори Завода за заоо

шљавање. 

Такође. саопштила је и да 
је Влада усвојила предлог уп

равног одбора Факултета за 

rџ.o ,...;.е на конкурс за упис ка cтyдмjf: има о6ра3оеања; дмnnoмy ,,1)уча- мnи ~ 
цpttOЩICXМ дp~ М странщ. У амду са дмnnoмy; "опмју ~ IIМ'М 1Щ7Тt, а за 
законом. кajмj!CТ8CiIO ~~ арамце OДrOeaPajYIIY мнyмcnpaвyкojat2tOД1j! 
IV-l noдtИIO нaцмoмшtOГоомра 1C8ШIфмкaцмjI. YCXJllДy са nou6нмм nponмcoм; ~ (мnи ек-

- )'3 npмjaay за упис ut!ДIfДП nPМRUI! OPМI1I- ..an!НПtМ дcжyм8IТ) О <КJIOjeНOj npeoj мnм дpyroj 
КiWI'f дмnnoмy о ПМOЖI!НQМ ~ мaтypamм. НarP.WI кaдpICaIIНDМ WII ~ Т3ICI1'IeIWf 
OДНIIOIO crpyчнoм мамту; OPII""IIВIКI CIIjeдoчaнcIвa и3 nPeДJ4m који с'( од JНaЧafa за наставм о6раэо-

8аЊа - наеоде и3 YЦr. 

УПРАВА ЗА РАдОВЕ ПОТПИСАЛА УГОВОР СА ФИДИЈОМ 

црногорски језик и књижев

ност да, као и претходних го

дина, понуди 40 мјеста наос
новним студијама у оквиру 

конкурса. 

Предлог броја студената 

за упис у 2020/21. годину на 
19 факултета је следеhи:Ар
хитектонски факултет 50. Би
отехнички 155, Економски 
390, Електротехнички 330, 
Факултет драмских умјет

ности 35, Факултет ликов
них умјетнocrи 40, Факул
тет политичких наука 140, 
Факултет за спорт и физич

ко васпитање 120, Факултет 
за туризам и хотелијерство 

180. Филоnошки факултет 
355, Филозофски факултет 
315, Грађевински факултет 
НО, Машински факултетl80, 

Медицински 18S,Металурш

ко-технолошки 115, Музичка 
академија 3б, Поморски фа
култет Котор 260, Правни фа
култет 240 и Прнродно-мате
маТИЧЈ(И факултет2ЗО. 

ДА 

Милион за реновирање Дома здравља 
ВладаЦрне Горе инвестн· 

раће близу 996 хиљада еура 
у адаптацију домова здравља 
Стара варош и Нова варош у 

Подгорици. за коју су уго· 
вор потписали Управа јав

них радова и предузеhе МИГn 
Фидија

М

, као иајповољнији 

понуl)aч упocтynку.јавне на-

6аllке. из Управе јавних радо

ва саопштено је да је уговоре

ни рок за завршетак радова 

пет мјесеци од дана увођења 
извођача упосао. уколико не 
дођедопромијењенихокол

ности или више силе. 

- Пројектом су у објекти

ма обухваћеки бетонски, ар

мирачки. зидарскн. молер

ско-фасадерски и браварски 
радови. уградња браварије и 

вентилационог система. по

стављање изолације у сани
тарним просторијама. Из

међу осталог. предвиђена 
је набавка HOBor медицин
ског инвентара, хируршких 

Дом здрuљa Но.а.арош 

и интернистичких лежајева. 
компјутера, опреме за физи

калнутерапију, као и иифор

мативног садржаја на Браје

fIOМ писму - кажуиз Управе. 
Дом здравља Нова варош 

6иhе опремљен и са два ЕКГ 
апарата. кардиотокографом 
за близаначкутрудноhу, ауто
клавом. ут-раэвуком садвије 
сонде и стерилизатором - на

водеусаопштењу. 

Реализацијом овог npoјек

таЈ3У Домэдравља Подгорица 

добиће нов, модеран простор 

за пружање медицинских ус

луга. према највишим здрав
ственим стандардима. 

Из Дома здравља Подго

рица више пута су саопшта

вали да због миграција ста
HOBHкwтвa изциiеледржавеу 

Главни град имају сталну по
тре6у за шнрењем капаците
та и ангажовањем додатиог 

броја здравствених радника. 

Д.Б. 

• 


