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Упис 3.506 бруцоша 
Управни одбор Универзи

тета Црне Горе расписаћеда
нас конкурс за упис 3.506 сту
дента у прву годину осцовких 

студија. који ћ.е се електрон

СКИМ путем одржатк 0)1; 30. 

јуна до 2. јула. 
Предсједник Управног од· 

бораДушкоВjemщa најавио 
је да he конкурс бити објављен 
у дневним nистовнмакојн из
лазе у Црној Гори. као и на зва

ничном сајту Универзитета на 
адреси www.ucg.ac.me. 

- Конкурсам је преДвиђе
НО 3.506 мјеста на 19 факулте
та Уннверэ.нтетаЦрне Горе. на 

којима ће студенти моћн да 
одаберу један ОД 64 студијска 
програма. Због актуелне ситу

ације н примјене мјера пре
веtЩНjе и спречавањаширења 
вируса корона, у складу с ва

жеhмм наредбама Министар
ства здравља н препорукама 

Института за јавно здравље 
Црне Горе. Универзитет Црне 

Горе организује искључиво 

електронска прнјављивање 

на конкурс, уз обавезу слања 
оригиналиих докумената ис· 

кључиво путем поште. Прија· 

ве на конкурс. електронским 

nyтeм,подносиhесеодЗО. јуна 
до 2. јула202О. године, до 16.00 
часова, када Ье CКC'reM бити за· 

творен - казао је Бјелица. 

У тексту конкурса, додаје 

он, биће детаљно 06}а,шњен 

поступак електронског 

пријављивања уз неопходну 
документацкју. 

Тecroви издааnpeдметаод 

зиачајазанаставакобразовања 
за кандидате који нијесу има

ли екстерни матурски, ОДНОС

ностручни испит. полажусе 

4. јула 2020. године. Пријемни 
испнти зафакултете и акаде
мије који их орraнизују, а који 

су додатнн услови за упнс. по

лажу се према распореду који 
Ье бити нcrзкнут на огласним 

таблама универзитетских је

Диница , у периоду од 6. до 8. 
јула2020. године. 

Пријемни испнти се орга

низујуза упис на следеће сту
дијске програме: Медицина, 
Стоматологнја, Архиreнтур3, 

Психологија. Физичка култу

ра и Здрави стилови живота. 
као и на стручно-умјетничке 

студијске програме. 
упис кандидата и иэдавање 

увјерења извршићt се закључ· 
но са 16. јулом 2020. године, 
према распореду организа

ционих јединица. 

Упис студената ближе је 
уређен Правилником о бли

жим условима. критеријуми

ма ипоступкууписа упрвуro

дкну основних студија, који је 

доступан насајтуУЦГ. 
Д.В. 

САРАДЊА СА ААФ ФОНДАЦИЈОМ 

Усавршавање љекара 
Министарство здравља и 

Америчко-аустријске фон

дације (ААф) потписници су 

Меморандума о сарадљи уоб

ласти медицинске едукације, 
који има циљ омогуЬавање 
најквалитенијеr стручног 
усаврахавања црногорским 

љекарима. Конкретно је у 
наредном периоду договоре

на едукација у области отори
ноларинголоrије. 

Медицински програм 

Америчко-аустријске фон

дације за миоге учеснике је 
најбољи програм краткорочне 
едукацијеу којем су учество

вали. Циљ програма је да се 
младим љекарнма, који пред
стављају будyflност у својим 
земљама. пружи прилика за 

врхунску едукацију, 1(а1(О би 
стечено знаље касније при

мнјенили у здравственим ус
тановама усвојој земљи - на

водеусаопштењу. д.в. 

ОПШТИНА ПОМОГЛА УСТАНОВУ ЗА ЗАВИСНИНЕ 

Опрема за Какарицку 
Опwтина ткват је поводом 

обиљежавањаМеl)yнародног 

дана борбе против злоупот

ребе дрога упутиладона.цију 
наадресуЈУэасмјewтaј,реха
бидиr.щију и ресоција.лиза
цију корисника психоактив

них супстанци ~Какарицка 
гopa~. ИзОпштине наводе да 

је ово резултат дугогодипnьe 

сарадље и Меморандума о са-

радњи, који је Опwтина ТИ· 

аат потписала с помекутом 

јавном установом. 
- Донација опwтине Ти

ватусмјерена је на опремања 
Просторије за радно-окупа

циону терапију. Општина 
Тиват је била партнер у из
градљи женског паlll{Љ()на 

У оквиру ове установе - на-

8Одеусаопштељу. ТА 

"ГА" •• СУ БОТА , 11. ЈУН 1010. ~ 

ЕСПАД ИСТРАЖIIВАЊЕ МЕЂУ СРЕДЊОШКОЛЦИМА ПОКАЗАЛО АЛАРМАНТНЕ ПОДАТКЕ 

Сваки седми ученик 
користи Apory 

• ИС1јЈаживање је показало да 46 одсто дјеце коцка за новац, од чега 75 одсто иде у кладиони
це, док сваки шести ученик конзумира дуван 

Истраживање Европског 
исграживачког пројекта о 

алкохолу и другим дрогама 

(ЕСПАД) међу 6.224 ученика 
првих разреда средњих тко

ла у Црној Гори. показало једа 
]Ј одсто ученика првог разре

да средње тколе користи ма

ри хуану, док је 77 одсто дје
цетогузраcra пило алкохол у 

2019. години. Институт за јав

но здравље јуче је представио 
налазе истражмвања. којису 
показали алармантну ситу

ацију због пораста броја дје
це која конзумирају алкохол, 

користе дроге и пymе дуван. 

Психолог Института за јавио 
здравље Татјана Ђypxmиh 
истакла је да је 35 одсто уче
ника првог разреда средље 

ШЈ<оле npoбaло цигарете ба
ремједанпут и да46одстодје
це коцка за новац, од чега 75 
одсто иде укладионице. 

- Скоро три од lOученика 
сматра да би лако набавили 
канабис кад би то жељели . 
Четвртина испитаника сма

тра да је ризик од пробања 

канабиса једном или два пута 
благ или да га уопште нема. 

Просјечан број употребе кана

биса међу дјечщима износи 

11.6 одсто. а дiевојчицама 8,4. 
Кокаин је илегалнадрога коју 
млади у Црној Гори послије 

канабиса најчеwће користе. 

Екстази и МДМА користило је 

три одсто ученика барем јед
номдосвоје 16. године. Око 15 
одстоученика cмcrrpa амфета
мине лако доступним. Збирно 

14 ОДСТО ученика користило је 
иеку илегалну дрогу до своје 
16 године, док су дiевојчице 
маље заступљене, са осамдос

то. Истражквањеје показало 
да 47 одсто ученика сматра 
повремено пуwење цигаре

та, а сваки пети ученик пу

шење једне или виwе кутија 
цигарета дневно. занемарљи

во или нимало ризично. У цр

ној Гори сваки десети ученик 
узраста од 16 годииа активно 
конзумира цигарете. Ураном 
узрасту, до 13. године, цигаре

те је први пут пробало 16 од
сто испитаника. Сваки пети 

ученик npo6ao је електронске 
цигарете бар једном до своје 

шеснаесте године. Наргилу је 
је до своје 16 године пробало 

41 одсто ученика. Осам одде
сет ученика је барем једном 
до своје 16 године конзуми
рало алкохол . Алкохол су до 

своје 16roдиневиwеод 10 пута 
конзумирала ГОТОВО четири 

од lOученнка - истичеЂУРи
wићева_ 

Она каже да је истражи
вање показало да јетрећина 

ученика пила пиво упретход

них ЗОдаиа. каоидајетопиће 
најчеwhи избор како дјевој

чица тако и дјечака. 

Сваки трећи ученик коцка за ковац 
Иcrpa*мвање ;е ПOkUaJ'lO да се сваки Јрећи 

учеи« ICOЦQO JiI. lf08aЦ У ПocneдlWUl U мјесеци. 
од чen ... 46 одсто дјечм;Ј. 

-~ lCoцкatЫ3JttOUЦ 130дст0yчettМa 

кopиcnuIO ~~. Код ... 3s одсто ~ 
'fТ8P"*t jt кцеоенм 06pa'Ul~ lCDЦUtW - crojм у 

~. 

ЕСПАД ~ "PeДCn8lЬ& с.радн.у 
~tle38O8lXмcqмr=NOO:М8II8a у ... 
адчrrмecare8pOl'lODll ............. је..",. ----.--"", 

упоЈре6м псмхoaкпt8Юtх cyncrанцм у свијету. 

CIn.Un! циљ мстра...ањајестеда. y~, 
тј. уэаcrоmtO. прмкynљa ynоредмее подапt! о 

~~~"""учонм
ЦI8Ui доби 16 ГOДIOtIa У wro lIt!I'М!М броју f!8POПCJOIX 
-...о. 

и.cnny.";..но ............ г ... _ 
МIН ECJlAД МCYPUOINIW." ~pкypa! 
Ја cnpoeooђ!lbl! МCYpUCМII:ItW КOjI! је током 2019. 
nWИСЈЏ8!Д!НО" yJCIpКYOA 6224 Y'IНItiI ~ 
papeдa~ UOIII У црној Горм. 

- Сваки четврти ученик 

се опио до своје шеснаесте 
године макар једанпут. Хе
роин је про6аосваки 50. уче
ник до своје 16 године. Међу 

црногорским средњошколци

ма сваки четврти је комбино
вао аllКОХОЛ и енергетске на

питке. Више од четири сата 

проводило је на дpymтвеЮfМ 
мрежама четири од lОучени

ка током једногу06ичајеног 
школскоr дана. А током ви

кенда сваки други средњош

колац. Истраживање је по · 

казалодајесваки 10. ученик 
преко четири сата проводио 

иrрајући видео-игрице. Ско
росваки пети испитаник (18 
одсто) није користио иијед

ну психоактивну cycnтaHЦY 

у животу. Конзумираље енер

reтtких напитака је уобичаје
на појава код младих, тако да 

је 77 одсто испитаника каза-
110 да је пробало те напитке -
каже Татјана Ђуришиh. 

д.в. 

СЕНАТ ПРЕдЛОЖИО ДА СТУДЕНТИ ПО СТАРОМ МОДЕЛУ ПЛАЋАЈУ СТУДИЈЕ 

На мастер и специјалистичким 2.900 мјеста 
• С обзиром на то да се на Универзитету ове године први пут организују буџетсне двогодишње ма
гистарске студије, Сенат предлаже да се специјалистичне студије и једногодишње мастер студије ор
ганизујУ искључиво нао самофинансирајуће 

Јуче је Сенат Универзите

та Црне Горе утврдио пред
лог броја студената за упис 
на постдипломске специја
листичке студије Универзи

тета Црне Горе за студијску 

2020121. годину. којипредвиђа. 

2.304 мјеста и предлог броја 
студената за упис на једноro
дишњемастерстудијезасту

дкјску 202W2021. годину, који 
предвиђа 589 мјеста. 

- Достављени предлози 
оправдани су са аспекта за

пошљиВOC"I1f и потражње на 

тржиwтy рада у Цриој Гори. 

просторних и кадровских ка

naцитетаорганизационкхје
диница и исказаног интере

соаања студената за упис. 

ПредлогСенатаједасенаспе-

цијалистичким студкјама. по 
ПРИНЦИпу афирмативне ак
ције, повећа укуланброј сту

дената на сваком студијском 
програмуза по један. Сенатсе 

руководио првенствено стан

дардима квалитета наставе, 

процјенама броја студената 
који ће ynисати специјалис
тичке студије, те материјал

ном основом за реализацијом 
појединачногстудијскогпро

грама. С обзиром на то да се 

иа Универзитетуове године. 

први пут, организују буџет

ске двогодишње магистар

ске студије. Сенат предлаже 
дасеспецијалистичкесту;ције 

и једноroдиwње мастер сту
дије организују искључи-

80 као самофинансмрајyhе. 
што је у складу с чланом 122 
Закона о високом обраэовању. 
Овим закоиом прописано је 

да студенти који сууписани 

на основним, cnецнјалистич
КИМ,мarnстарскимидокторс

ким студијама прије ступаља 
на снагуовог закона, плаhају 

wко.nаринууја.внимустано
вама којуутврђујеорган уп

рављања установе уз саглас

ност ресорног министарства 

- наводе у саопштењу. 

Д.Б. 


