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ЕКОКОМСКИ ФАКУЛТЕТ ПЛАНИРА ПОКРЕТАЊЕ ПРОГРАМА СА 
СТРАКИМ ФАКУЛТЕТИМА 

Никопа.Ми,nовиh 

Уводе студије 
на енглеском 

Декан Економ:скогфакул

reтa у Подгорици 1bпcOJD.Мк

)l08K' казао је поводом шест 
деценија постојаља те устано
веда је за 1'0 врнјемедкnломн

panо 8ише од 12000 студена

п. нештовмшеод L200cтetUЮ 

дмп.nому I1OCТ,IЏПIJIОМСКИХ ма

ntCТaJXККX, а ЊЮ[ 'ЉЗДИJIJЮNy 

ПОСТДИПЛQмскихcnецијa.nис
тичкихпрнммјењенихtтyAМja. 

Ехономскифахултетјеусвојој 

богатој историји изњедрно Н 
100 доктора наука. 

- Овосуподацккојесапоно

roм нС'Тичемо, а још веће эадо-
8OЉC'ПIO нам пркчкњава кнте

реооаање нових генерација за 

студнрање:канamewфахулте

ту, што пpeдcr.wьa0lrypнy0С' 

ноаунако;ојпочива.будућност 

Црне Горе ндомаћепрнвреде 
којој су потре6н:н млади. обра

эованннстручнкекOИOf,OfCТИН 

менаџери.~рнационали~ 

циiа али н свеукупни квалитtТ 
понуде Економског факулте
та посебно жe.nнмо оснажитн 

кроз међународну акредита

цију, на чему су већ. запОЧe're 
ахтивнocrмyчnaњeн.ew:упрес

тюкнуевропО(}'акреди'1ЋЦИјс

кукуЬу Еuropeaп Foundation 
foг мanagement Development 
(ЕФМД), чнмесусеcreклн ус

ПОВИ за почетак процеса С'Т'М

цања међународне ЕПЛС ак

редитације. На тај начин је 

Економски факултет постао 

прва јединица у оквиру УНИ

верзитета Црне Горе која је по

чела процес чији је циљ сис
темско осигурање квалитета 

високог образовања - наводи 
МИll0вић. 

ИстичеР;! ћепокрета.ње C'I'f' 
дн)cкornporpaмaHaeкrnecкoM 
језику, као један од најзначај
нијих цн.љева. бити: peanиэова
но кроз повезивање СРОДНИХ 

студкјских програма уциљу 
noкpeтaIЫIКl!ТeJЩНCЦИПJlЮI3j> 

нихcryдија.каоипокретањем 
заједничккхстудијскихпро
tpЗма са стратеwким партне

рима из иностранства. 

- Упретходиомпериодуус
пјешно СМО реaJПfзовали про
rpaw двојнеДИПJlоме са парт
_У~Соф><а 
АИТИПОJlИС у Ници (Францу

СЈ(а,), а пoтnисан је и спораз

ум о реализацији програма 

двојнеДИПJlомеса Универзи

тетом у Београду и Економске 

школе изЛондона. Тежимо по

&ећањуnpenоэнатЉН1IOttН Еко
номског факултета У Е8РОПС
КОМ истраживачком процесу 

кроз спровођење међународ

нихпројекатаипрограмауок
ВМРУNеђунapqцнесарадње. па 

смо утом циљу пamисали we
морандумео сарадњи са више 

од 40 8И(ОКОШКОЛCf(ИХ инсти

туција у региону. Европи и 
С8ијету - казао је декан Ми

n08ић. д.в. 

ИСТРАЖИВАЊЕ УЦГ ЛОКАЗАЛО 

Изолација вратила породицу 
Период изолације, ус

ЛО8љен Гllобалном панде
мијом, допринио је да се у 

породици развије 8еhи сте

пен блнскостн током зајед
ничких оброка, показали 

ПР8И резултати научног ис

траживања професора Фа

култета за спорт и физичко 

васпитање. 

Професоровог факултета 

ДparurКpпnx8пwh наводи 

да <:у родитељи npeтeжно на

водили да се током периода 

од увођења привремених мје

ра у ЊИХО80ј породици знат
новишеобраhала пажња на 

квалитет пркпреыања хране. 

дасу ЧJlанови љихове породи

це мноroчешће него раније 

ручали и вечерали заједно н 
значајносезближили. д.в_ 

ИЗВЈЕWТАЈ ИЗ КЦЦГ 

Роћено шест беба 
у nporeК1la 24сата у поро

ДИIlИШТУ Кnиничког центра 
ЦрнеГорерођенојешестбе6а. 

у Yp~КТНOM центру збрину

то је 195 пацијената. од којих 
пет из саобpahајне неэroде и 
један из наскља.. из Кnииич
ког центра је саопmтeно да је 
највеhи број пацијената збри-

нут у хкруршкој амбуnантк, 

њих67, уинтернкстнчкој 60101 
У ортопедској 42. 

- У хируршкој сапи Ypreнт
ног центра одрађено је шест 
интервенција. а на 6олиичко 
Jlијечеије примљено је 12 па
цијената - наведеиз Кпинич
ког центра.. Д.Б. 

УТОРАК. 1. ЈУК 101 0. ДJj.I 

АНАЛИЗА ИЈЗ ПОКАЗАЛА ДА ЈЕ ЦРКА ГОРА НА ЗАЧЕЉУ У ЕВРОПИ ПО БРОЈУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА 

Фа и 150 љекара 
• Обезбијећеност становништва докторима медицине на 1.000 становнина је нижа од зе
маља ЕУ и региона, стога је потребно повећавати број доктора медицине за два-три одсто 
годишње у наредне три године, наводе из Института 

Обезбијеђеност ста-

иовништвадокторима опште 

медицине, специјалисти

ма опште медицине и спе

Цијалистима породнчне ме

дициие у Црној Гори. према 

последњим подацима. у по

ређењу са земљама региона и 
Европске уније је НJlCKa, због 
чега је у нареднетри године по
требно увећати заде-вет одсто 
број доктора медицине. пока

эa.IIа је анализа Института за 
јавно здравље (ИЈ3). Најиовија 
ситуационаакализа~встае

не заштите за 2018. годину по
казала једа се Црна Гора нала
зи на претпоследњем мјесту 
ПО броју медИЦИИСКИХ сес· 

тара И бабица у Европи, који 
износи 5,1 на 1.000 становни
ка. а иза нас је само Бугарска. 
~ра8C'f'Deямсистемпремаана
IIИЗИ има укупно 3.645 меди

цинских сестара са средљом 

и 8ИШОМ школом . 

Обезбијеђеност ста

иовниmтвa докторима меди

цкне(са ибеэспецијалн:эацнjd 

на 1.000становника у2017. го

ДИНJI је нижа од земаља ЕУ и 

региона. Када суу питању док

тори медицине-специјаnи
сти (нскључујуl'tи хирургију, 
гинекологију и акушеРСТ80, 
педијатрију, пскхијатрију и 

опwтy медицину). у Црној 
Гори овај индикатор износи 
1.1 специјалиста на 1.000 ста
новкнка. што је приближно 

са осталИhl земљама европс-

ког региона. Потребно је по

веhавати број доктора wеди

цикезадва-триодстогодишње 

у наредне три roдине (ускла

ду са ПЛаном људских ресур
са,). Присутна је неједнакост 

по реГИОНИNа и установама у 

броју и структури здравстве

нихрадника, па је неопходно 

унаприједитк процес плани
рања запошљавања кадра и 

специјалнзација у складу са 
процјеном садашњих и бу

дућих потреба становиишт
ва за здра1lC"l'вeНом эawтнтo ... 
У Здpaвcneноw систеwуради 

1.730 доктора медицине и т 
wедицинских радника са ви

соко .. СТРУЧНОN спремо" - ис

тиче се у анализи. 

из Института наводеда од
носбројапостељапољекарук 

медицинској сестри/технича
ру показује неуједначеност по 
установама и нивоима постељ

них капацитета. 

- Бo.nничка здравстве

иа заштита представља 

најскупљи rerмeнт з.цpaвcne
ног систе .. а на којем се рјеша
вају најcnоженији здра~ 

ни проблеми становннштва, 

узангажовањебројних, дије-

1I0М уско специјализованих 
кадрова и коришhење ску' 
пе медицинске опреме. Како 
је њено функционисање ус-

1I0Вљено утрошком знатних 

финансијских средстава, оп· 

ра8дан је сваки покушај да 

се 08101 системи. на С8ИМ ни-

lIOиwа, што рационалније ко

ристе. Анализа показатеља 
коришheња болннчких ка

пацитета указује да је њихов 

степен искориштености раз

Jlичит И по НИ80има и по ус

тановама. са обеэбкјеђеношћу 
бројем постеља од 3,9 постеља 
ка 1.000 становника према по
дацима из 2017. године, Црна 
Гораупоређењусаземљам.аре
гиона и эемљаwа ЕУ зоне још 

увијек има иешто нижк број у 
одиосуна њкх. Такође потреб
но је иапоменути да још увијек 

није дефинисан постељни 
фонд на акутни и хронични, 
што ћебити потребноурадити: 
у процесу реформе секундар
ног и терцијарног нивоа э.црав
cneнезаштите - објашњавају 
уанализи. 

Из Института препоручују 
планирање повehaња постељ
иог фонда приоритетно за 

кццr 

здраllCТ8eну И палијатИ8КУ 

ње'У. 

HeA080lblla CTOMaTOnOWKa эаwтмта раНоМ8МХ 

- Амбулантно-полиК1lИ

ннчка (специjiлнсткчка и су6-
спецнјалистиqк.а) здравствена 

Aiелатност се одвија на саим 
ИИ80има здраВCТllене заштк· 

те. У2ОI8. годнниуовојдјелат
ности јеобављено 1,51 прегJlеда 
ПО осигуранику (ОЩ у домови

ма эдравља), што је приближ

но као и у 2017. години. и 1.44 
У бo.nничкој ПOJlИКJIиничкој 
служби, што је значајно више 

уодиосунапретходнеroдине. 

l1Л'O је прибnижнo вриједнОСТ'И 
пnанираној у Проrpawyэдрав

CТ1IeHe заштнте за 2018. годи
ну (1,48). Стопа хоспитаllиза
цијеу 2018. години била је 135.6 
и веЬајеу односу на претХОД

ну. са 3,89 постеља ка 1.000ста
Н08ннка и уз кориml'tење ка

пацитета СА 66,31 одсто (нешто 
ннжеуодиосуна 2017. годЈ сва
кодне8НО је у Црној Гори бкnо 

дневно cnободно 816 пocreљa 
од укупно постојећих 2.421. 
Континуирани рад на уна

пређењу квалитета података 

и система извјештавања у ок

виру инreгралног здравстве

ног информационог система 

је предУСЛ08бољег ПJlанирања 
ипрограwкрањ.аздравстаене 

заwтнте и креираља -?дравс

твеке политике засноване на 

,lЏЖ33КWа - кажуиз Инcnnyтa. 

lCaДII је у ~y СТQМ.IТOJЮII8(а ~ 

JIIIIМ1 У 2018, МЈ knnyra ...оде да се 10 .. 
~ noдa13IQ".,.,.,...,;e да је lO8P_elloot f1Ie-
8tIm8КМX услуга код eynмepa6мntмx, yroJItttМX, 

Q,!I ~ lOyЭmIO IКXO 14 nCrtPIe6НO је nPtД'f)e'hI -"""""""' .... -'OIIpI8!IWI1IrnOt(noc:e6нa ~~!I" 
~~ДOНIIIIIettoe~1ЏO'
fl*UI Q ~ nornм. .. eм~. 

-"""" - Број p8 мctp081Н1CX ~ ~ 

~ МIII'Мt од 6l одсто У 2018. I'OДIIНМ је 
КtWI'O 8!ht У lWtOCY ма 2017, anм је " ДIW --. na 
jey~ мркоду ~~КI ADIIefIaМ,Y 
""""""",.~_.---y 

"""""---'~-мmдМOl'Мje ~ эдра8СТИНО-mnlCJ'МlЧКИX 
11IfAIJМ1. ___ Ae .... IOIW ........... 
pecaJa~~CI1fWII~ 
~tпМO.--. gollll8ltfnПtТ1l1~ 

Plдaw-ci ..... ymtID8IУOU8lflJl~ 
JUТje8IМa - кu;y КI Инcnnyn. 

ДА 

АМБАСАдА САД НАЈАВИЛА ПРЕДСТАВЉАЊЕ 2З УНИВЕРЗИТЕТА 

Сајам америчких факултета 4. јуна 
Амбасада САД У Подгорицн, У са· 

радњи са Савјетодавиим центром [ду

кејшн САД мреже, који се налази у Аме
ричком углуу Подгорици. nJ\.aнирала је 
да.организује roдишњи сајам америч
ких универзитета у Подгорици У апри
луове године. С обзиром на то да је због 

Ковкд-19naндемијетај сајам мораобитк 
отказан, EducationUSA мрежа је умjecro 
тога одлучила да организује први вир

туелни сајам америчких универзите
та зајyroиcroичну EBpony4. и 10. јуна_ 

- На сајму Ье учествоватн 2з аме

ричка универзитета и савјетннци 
EducationUSA мреже из девет земаља 
јyroисточне Е8ропе. укључујући Црну 

Гору. Сајам је прк.лика за ученике и сту

денте да добију више информација о С_ј ... факуnтета 

приликама за високо обраэовањеуСје
дињенимДржaвawа.Саjawјеиамијењен 
средњоШКОЈЩКNа који се интересују за 

основне студије. академске и спортске 
стипеидије, aJlИ и студентима 3аинте
ресованим да наставе постдипломске 

студије у Сједиљеним Државама. ПО
ред тога. представни.ци Савјетодавног 
центра EducationUSA мреже предста
виhеуслуге које центар редовно нуди 

ученицима и студентима заинтересо

ваним за студираље у Сједињеним Др
жавама - наводеусаопштењу_ 

Из Министарства просвјете недавно 

је саопштено да Ьесе упис на факултет 

у Цриој Гори организовати крајем јуна. 
након што се заврше завршни испити. 

ДА 


