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Обавезни предмети 
 
1. Филозофски, социолошки и јавноздравствени аспекти неуроетике 
2. Етички проблеми у неурологији 
3. Неуроетика и лекови 
 
Изборни предмети 
 

4. Неуроетика у неурогенетици 
5. Неуроетика у неуронаукама 
6. Етика неуро-побољшања: филозофски аспекти когнитивног и моралног 
побољшања 

7. Комуникација у медицини: однос лекар-пацијент 

8. Неуроетика и психијатрија, клиничка психологија и болести зависности 

9. Неуроетика у раду са животињама у биомедицинским наукама 
10. Судскомедицински и правни аспекти неуроетике моралног побољшања 
 
Мастер академске студије из Неуроетике трају једну годину (могу се завршити у 

дуплом трајању)  и завршавају се издрадом и одбраном мастер академског рада. 
Настава се одржава  углавном петком и суботом. 
Уколико се студије не заврше у току једне школске године обнавља се упис прве 
године студија односно наредне школске године. 
 
Трошкови студија подразумевају: 

 
Трошкови Конкурса- 9000,00  уплаћују се на текући рачун Медицинског 

факултета :840-1139666-89 (позив на број /ПО50). За стране држављане трошкови 
износе 160 еура у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате. 
 
Годишња школарина  за домаће држављане износи 220.000,00 динара и 

уплаћује се на текући рачун Медицинског факултета. 
 
Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, у две рате (60% 
приликом уписа и 40% у фебруару наредне године) или у пет рата и то: 
 
Прва рата – 60.000,00 приликом уписа 
Друга рата- 40.000,00 – до 24.12.2019. године 
Трећа рата- 40.000,00 – до 24.2.2020. године 
Четврта рата - 40.000,00- до 24.4.2020. године 
Пета рата –  40.000,00 - до 24.5.2020. године 



 
Школарина покрива трошкове наставе, полагања испита ( у току уписане школске 
године) и пријаву теме процедуру оцене и одбране  мастер академског рада. 
 
Поред годишње школарине приликом уписа  сваке године студија уплаћује се и 
1600 динара (на текући рачун Медицинског факултета, средства су намењена 
Универзитету у Београду) 
 
 

Издавање дипломе – по ценовнику Универзитета ( у овој школској години износи 

5.000,00 динара). 
Сви остали евентуални трошкови наведени су у Ценовнику- за мастер академске 
студије. 
 

Трошкови студија за стране држављане: 
Трошкови Конкурса – 160 еура – у динарској противвредности на дан уплате по 

средњем курсу - уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета : 
 
840-1139666-89 (позив на број ПО50). 
 

 Годишња школарина за стране држављане износи 2500 еура и  уплаћује се у 

динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате. 
 


