Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Број: 714/5
Датум: 13. 09. 2010. године
НИШ
На основу члана 55. и 84. став 4. и 124. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ број 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008 и 44/2010) и члана 48. и 89. став 2.
Статута Факултета уметности у Нишу, Наставно-уметничко-научно веће Факултета, на
седници одржаној 13. септембра 2010. године, донело је следећи

ПРАВИЛНИК
О РАНГИРАЊУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У
СТАТУСУ СТУДЕНТА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

Члан 1.
Правилником о рангирању студената за упис на основне академске студије у
статусу студената чије се студије финасирају из буџета Републике Србије (у даљем
тексту: Правилник) уређује се начин рангирања студената за упис у другу, трећу и
четврту годину основних академских студија на Факултету уметности у Нишу у
академској 2010/2011. и 2011/2012. години, у статусу студента чије се студије
финансирају из буџета Републике Србије.
Члан 2.
Студент који у академској 2009/2010. и 2010/2011. години оствари најмање 48
ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се
рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
Члан 3.
Рангирање студената из члана 2. овог Правилника обухвата студенте уписане исте
академске године на одређени студијски програм.
Члан 4.
Студенти се рангирају према броју остварених ЕСПБ бодова.
У случају истог броја ЕСПБ бодова узима се у обзир постигнути успех у
салађивању студијског програма, тако да предност имају студенти са вишом просечном
оценом.
Рангирање студената врши се по одсецима Факултета.
Члан 5.
Студент који не оствари право из члана 2. овог Правилника у наредној академској
години наставља студије у статусу студента који сам финансира своје школовање.

Члан 6.
Факултет може повећати број студената за упис у другу, трећу и четврту годину
основних академских студија за највише 20% у односу на претходну академску годину,
о чему одлуку доноси Наставно-уметничко-научно веће Факултета.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
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