УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД
Број: 02-231/1
Датум: 13.02.2019.
На основу члана 103. Закона о високом образовању (Сл. Гласник бр. 88/2017, 27/2018 – др
закон и 73/2018.), члана 57. Статута Академије уметности (број: 02-1315/1 од 26.10.2018.),
Одлуке Наставно уметничког научног већа о рангирању студената донете на седници
одржаној 29.09.2016. године (бр. 02-1321/1 од 0.09.2016. год.) и Одлуке Наставно
уметничког научног већа о измени и допуни одлуке о рангирању студената донете на
седници одржаној 07.02.2019. године (бр. 02-229/1 од 12.02.2019. године), објављује се
ОДЛУКА
о рангирању студената
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
1) Овом Одлуком се прописује начин и елементи на основу којих се врши рангирање
студената на основним академским студијама, докторским студијама уметности и
докторским студијама наука о уметностима Академије уметности у Новом Саду (у
даљем тексту: Академија) приликом уписа наредне школске године студија, а у
циљу остваривања права на финансирање студија из буџета.
2) Рангирање обухвата студенте уписане исте школске године на одређен студијски
програм, а врши се на основу ранг листе сачињене на основу броја остварених
ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма у
претходној школској години односно модула у оквиру студијског програма.
3) Студент који је у претходној школској години остварио 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.
4) Критеријуми за рангирање студената на ранг листи буџетских студената су следећи:
1. Број остварених ЕСПБ
2. Број поена (из оцене)
3. Коефицијент-корекциони фактор (1: 0,9 или 0,8 у зависности од рока у којем је
студент изашао на испит)
4. Укупан број ЕСПБ
(уносе се подаци за студента, остварени у претходној години студија)
5) У случају да два или више студената за које је извршено рангирање имају исти
Коефицијент успешности, предност има студент који је испите положио у ранијем
испитном року.

6) Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години
наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
7) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Објављивање ће се извршити на
интернет страници Академије уметности.

Председник НУН Већа Академије уметности
Проф. Синиша Бокан

Доставити:
-

Служби за студије и студентска питања

-

Архива

