Јединствена ранг листа -

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних
академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за
стручни назив ИНФОРМАТИЧАР, на Природно-математичком факултету у Нишу у школској
2018/2019. години, на основу успеха постигнутог у средњој школи и на основу испита који су
положили за проверу склоности и способности као мерилима утврђеним Kонкурсом и Статутом
Факултета, утврдила је
ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ-ЛИСТУ ПО АФИРМАТИВНОЈ МЕРИ
са редоследом према стеченом укупном броју бодова по свим критеријумима сваког учесника
конкурса, и то:
Општи успех
РБ
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БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
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IV
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Успех у
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м

35.68

Укупно

40.00 75.68

Кандидат закључно са редним бројем 1 стекao je право уписа у прву годину основних академских
студија у оквиру броја студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Учесник конкурса има право увида у резултате свог пријемног испита, по објављивању
јединствене ранг-листе. У ту сврху чланови комисије за пријемни испит биће на располагању
кандидатима 28.6. од 9 до 11 сати у учионици 100 у улици Вишеградска бр. 33.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на
начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор на јединствену ранг листу Декану Факултета
дана 02.07.2018 у времену од 11 до 13 сати. Примедбе, са прецизним назначењем повређених
права, подноси се преко Службе за студентска питања Секретаријата Факултета, ул.
Вишеградска 33, просторија бр. 10 у приземљу. Одговор Декана Факултета на жалбу на
јединствену ранг листу донеће се дана 02.07.2018 године. Жалба на одлуку Декана Факултета
може се поднети 03.07.2018 од 9 до 11 сати Савету факултета. Одлука Савета факултета је
коначна и биће донета 04.07.2018. године.
Коначна ранг листа биће објављена 05.07.2018. године.
Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се 06. и 09. јула 2018.године године у
времену од 9 до 14 сати на Факултету у ул. Вишеградска 33, учионици бр.12 у којој су подношена
документа за упис.
Кандидати који су стекли право на упис подносе:
- оригинална документа или оверене фотокопије истих (сва четири сведочанства и диплома из
средње школе)
- два попуњена обрасца ШВ-20 (обрасци се могу одштампати са сајта Факултета
http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studenti/studenti.php или са сајта Републичког завода за статистику
http://www.stat.gov.rs у области Образовање или купити у књижари на Факултету)
- индекс попунити ћирилицом (добија се на факултету)
- две фотографије формата 4,5х3,5 цм
- доказ о уплати уписа у прву годину студија у износу од 2000 дин. на жиро-рачун Факултета број
840-1789666-80 са позивом на број 714
- доказ о уплати 300 динара на жиро-рачун Факултета 840-1789666-80 са назнаком “за
осигурање” са позивом на број 715
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Јединствену ранг-листу објавити на огласној табли одсека и студентске службе Секретаријата
Факултета и писарници Секретаријата.
Број:_________________
У Нишу, _______ 2018. године
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА САЧИЊАВАЊЕ
РАНГ-ЛИСТЕ

Мора овако
Др Бранимир Т. Тодоровић

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ

М.П.

Мора овако
Др Драган Ђорђевић, ред. проф.
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