Обавештење о роковима за пријављивање за избор модула на четвртој години
основних студија
Пријављивање за избор модула на четвртој години вршиће се преко
факултетске Moodle странице, конкретно преко Форума студената психологије,
коме
можете
приступити
преко
следећег
линка:
http://moodle.f.bg.ac.rs/course/view.php?id=170
Приликом пријављивања потребно је попунити кратак формулар
(http://moodle.f.bg.ac.rs/mod/questionnaire/view.php?id=5334) у коме ћете навести
своју годину уписа, просечну оцену током студирања и број остварених ЕСПБ
закључно са редовним септембарским роком, као и редослед жеља за избор модула.
Студенти који имају положене испите који НИСУ заведени у електронском
индексу, као и студенти који су замрзавали годину током студирања треба да
доставе доказе о овоме у за то предвиђеној бази на Moodle-у
(http://moodle.f.bg.ac.rs/mod/data/view.php?id=22027). Студентима који не доставе
ове доказе, укупан број поена биће рачунат само на основу информација из
електронског индекса.
Студенти који су се пребацили на другу годину студија психологије и
којима су признати испити са другог факултета / студијске групе као годину уписа
треба да рачунају годину уписа другог факултета / студијске групе, а не годину
уписа психологије.
Испити положени у другом септембарском року неће бити узимани у обзир
приликом рангирања.
Рок за пријаву је 27.9.2018. у 23:59 часова. Комисија за рангирање студената
за избор модула на четвртој години основних студија приступиће рангирању
студената и распоређивању на модуле 28.9.2018. када ће бити објављена и
прелиминарна ранг листа студената према укупном броју поена, односно распоред
по модулима.
Рангирање студената врши се према следећој формули:
Укупан број поена = просечна оцена + број ЕСПБ / 180 * 5 + 3 / (актуелна
година - година уписа) * 5,
а студенти са већим укупним бројем поена имају првенство у избору
жељеног модула.
Жалбе на прелиминарну ранг листу могу се упутити комисији до 29.9.2018.
у 10 часова. Напомињемо да комисија нема утицај на број места на модулима, који
је предвиђен претходно утврђеним квотама (20 места на истраживачком модулу и
по 25 на модулима клиничка психологија, психологија образовања и психологија
рада; у случају да се пријави већи број студената квоте се повећавају
пропорционално). Жалбе које се упућују комисији могу се тицати броја утврђених
поена и редоследа жеља за избор модула.
Може се десити да након усвајања жалби студент (без обзира на то да ли
јесте или није уложио жалбу на прелиминарну ранг листу) не буде распоређен на
исти модул као на прелиминарној листи (било на више или ниже рангирани модул).

Студенти који након објављивања прелиминарне листе одлуче да ипак не
желе да изаберу модул у школској 2018/19. години, односно да желе да се повуку
из рангирања, дужни су да о томе обавесте комисију до 29.9.2018. у 10 часова.
Коначна ранг листа студената и распоред по модулима биће објављенa у
току дана 29.9.2018. након чега студенти могу приступити пријављивању предмета
за слушање.
Студенти који након објављивања коначне листе одлуче да ипак не желе да
изаберу модул у школској 2018/19. години, односно да желе да се повуку из
рангирања, дужни су да о томе обавесте комисију у најкраћем року, а најкасније до
29.9.2018. у 20 часова.
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