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ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА
у вези са прелиминарним ранг листама
Поштоване кандидаткиње и кандидати,
Уз прелиминарне листе које данас објављујемо достављамо и додатна објашњења која се односе на
најчешће недоумице у вези са рангирањем кандидата. На основу вишегодишњег искуства, ова додатна
објашњења могу да вам помогну да разумете шта нису основани разлози за жалбу.
При рангирању се примењују следећи принципи:
1. Приказивање ранга кандидата према броју освојених бодова – услов Ректората
2. Примена одељенских квота (броја кандидата који се уписује по првој жељи) – услов Факултета
3. Приказивање кандидата који се уписују по афирмативним мерама у оквиру дозволе за рад односно
одобрене квоте за упис – услов Министарства
4. Обавеза уписа кандидата у статусу самофинансирајућих студената ако су већ користили статус
буџетског студента на првој години студија – услов Министарства
На основу примене ових принципа долази, на пример, до следећих типичних ситуација које не
представљају основане разлоге за жалбу:
На Одељењу за психологију прима се 116 кандидата. Кандидатима који се уписују по афирмативној
мери не додељују се додатна места, већ се они морају уписати у оквиру квоте броја студената одобрене у
дозволи за рад.
Чак и кандидат који је први на листи може бити изражен као самофинансирајући. То је последица примене
прописа према којем кандидат не може два пута користити буџет на првој години студија.
Део питања односи се и на одељенске квоте, тј. на чињеницу да се кандидати са других група често налазе
на листи рангирани изнад кандидата којима је та студијска група била прва жеља. То је
последица обавезе истовременог поштовања одељенских квота и принципа формирања приказа на основу
броја бодова (чак и када се првих неколико кандидата на листи ту нашло по другој жељи, они нису
изражени на крају листе, као што се често очекује, већ се изражавају у оквиру квоте али према броју
освојених бодова).
Кандидати којима на прелиминарним листама у колони „Статус“ стоји „Није рангиран“, након
објављивања Коначне листе наћи ће се на Обједињеној листи за прозивку и сви ће стећи право да буду
позвани да попуне места преостала након првог круга уписа.
Молимо вас да разумете ова ограничења, постављена законом, правилницима, одлукама и упутствима, на
основу којих се израђују ранг листе. Подсећамо да се листе израђују аутоматски, софтверски, и да је ваше
место на листи последица примене прописа.
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