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На основу члана 55. став 4. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“ бр. 76/05,
100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), Наставно-научно веће Учитељског факултета у Врању
Универзитета у Нишу, на седници одржаној 1. 10. 2012. године

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА,
ОСНОВНИХ СТУДИЈА, ЗА УПИС У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
Члан 1.
Студенти који су у оквиру текуће школске године остварили довољан број бодова
кредита предвиђених Законом или другим општим актом, без обзира на статус који су
имали („на терет буџета“ или „самофинансирајући“), рангирају се на Коначној ранг листи
у циљу уписа на терет буџета у наредну школску годину.
Под текућом школском годином у смислу става 1. овог члана подразумева се
период, у оквиру кога се вреднују активности студената, почев од јануарског, а закључно
са октобарским испитним роком.
Члан 2.
Број студената који ће бити у статусу студената које држава финансира, једнак је
броју кандидата који су уписани „на терет буџета“ на Студијском програму основних
академских студија, увећан за 20% у наредним годинама студија.
Члан 3.
Критеријуми за рангирање студената на Коначној ранг листи студената које држава
финансира су следећи:
- број остварених ЕСПБ у текућој школској години и
- просечна оцена остварена у текућој школској години као допунски критеријум у
случају да има већи број студената од дозвољеног за упис.
Члан 4.
У укупан број бодова рачунају се бодови, остварени у текућој школској години на
испитима положеним из наставних предмета текуће и претходних година студија, под
условом да студент није имао статус мировања текуће школске године.
Члан 5.
Студенти који су у текућој школској години имали статус буџетског студента а
остварили су мање од захтеваног броја кредита за буџетско финансирање, стичу право да
упишу наредну годину студија у статусу самофинансирајућег студента.
Одредба става 1. овог члана односи се и на студенте који су имали статус
самофинансирајућег студента у текућој школској години.

Члан 6.
Приликом уписа зимског семестра наредне школске године, студенти најпре
уписују предмете претходне године студија које нису положили (из непарног семестра), а
затим оне из наредне године студија, до укупног жељеног збира бодова
(самофинансирајући-најмање до 37 ЕСПБ, односно, буџетски-најмање 60 ЕСПБ).
Начин уписа летњег семестра аналоган је одредбама става 1. овог члана.
Члан 7.
Декан Факултета на крају текуће школске године именује трочлану комисију коју
чине по функцији и то: продекан за наставу, шеф Службе за наставу и студентска питања и
студент продекан са задатком да утврди прелиминарну и коначну ранг листу студената за
упис у наредну годину студија, под условима и на начин предвиђен овим правилником.
Комисија је дужна да по окончању посла поднесе извештај Наставно-научном већу
и декану Факултета.
Члан 8.
Рангирање се спроводи одмах по завршетку октобарског испитног рока, а на основу
расположиве базе података и постигнутог успеха студената у текућој школској години, за
коју прилику студент подноси попуњени образац пријаве.
Најпре се објављују прелиминарне листе студената уписаних истих година студија,
и у случају да нема примедби у року од 48 сати, објављује се коначна ранг листа за упис
студената у наредну школску годину.
Коначна ранг листа представља основ за упис студената у наредну годину студија у
адекватном статусу.
Студенти рангирани у оквиру одобреног броја студената стичу статус буџетског
студента.
Члан 9.
О спровођењу одредби овог Правилника стараће се продекан за наставу и Служба
за студентска питања Учитељског факултета у Врању.
Члан 10.
Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на сајту и огласној
табли Факултета.
Доставити:
- Студентској организацији УФ
- Служби за наставу и студентска питања
- Архиви
Председник ННВећа
Учитељског факултета у Врању
Проф. др Стојан Ценић, с.р.

