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УПИС

ОДРЕЂИВАЊЕ
МЕНТОРА СТУДИЈА

КАДА ШТА И КАКО

Почетак прве
године
студија

На основу приложене изјаве о ужој научној области тезе Комисија за
докторске студије предлаже ННВ ментора докторских студија за сваког
студента ДАС.
Ментор студија упућује студента у научне садржаје које треба да
савлада и помаже му у избору ментора докторске дисертације.

Упис у октобру

Упис прве године обавља се у складу са динамиком прописаном од
стране Универзитета. Приликом уписа прве године студент закључује
уговор са Факултетом и прилаже изјаву о ужој научној области из које ће
радити тезу (ИНТ-Образац 8).
Сви студенти ДАС су у обавези да регулишу свој статус до краја текуће
школске године (упис наредне године као буџетски студент или на
самофинансирање, мировање, испис).

ОДРЕЂИВАЊЕ
МЕНТОРА СТУДИЈА

ПРИЈАВА ТЕМЕ И
ОДРЕЂИВАЊЕ
МЕНТОРА

Почетак прве
године
студија

На основу приложене изјаве о ужој научној области тезе Комисија за
докторске студије предлаже ННВ ментора докторских студија за сваког
студента ДАС.
Ментор студија упућује студента у научне садржаје које треба да
савлада и помаже му у избору ментора докторске дисертације.

Након положених
свих испита
предвиђених
планом ДАС
полагање
Специјалног
курса

Студент подноси семинар и осталу потребну документацију Студентској
служби и надлежном продекану. Продекан обавештава Комисију за
докторске студије која формира предлог ментора докторске
дисертације и Комисије за оцену научне заснованости докторске
дисертације (ИНТ-Образац 9). Састав Комисије верификује ННВ.
Комисију чине најмање три наставника и истраживача из научне
области. Предложени ментор докторске дисертације може бити члан
Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације.
Тема се брани у року од 15 дана од формирања Комисије.

ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ
Након
одбрањеног
Специјалног
курса

Комисија пише извештај у року од 30 дана од одбране. Извештај се
упућује на усвајање ННВ. Предложени ментор даје писмену сагласност
о прихватању менторства (ИНТ-Образац 10).
На одлуку ННВ о прихватању теме докторске дисертације и
предложеног ментора сагласност даје Веће научних области природних
наука Универзитета.

ПОДНОШЕЊЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ НА

ОЦЕНУ

Након
одбрањеног
Специјалног
курса

Комисија пише извештај у року од 30 дана од одбране. Извештај се
упућује на усвајање ННВ. Предложени ментор даје писмену сагласност
о прихватању менторства (ИНТ-Образац 10).
На одлуку ННВ о прихватању теме докторске дисертације и
предложеног ментора сагласност даје Веће научних области природних
наука Универзитета.

По добијању
сагласности на
тему докторске
дисертације, а
најкасније 6
месеци пре
истека рока за
завршетак
студија

Написану докторску дисертацију и електронску верзију студент
доставља Студенсткој служби и Комисији за докторске студије и
прилаже писану сагласност ментора да може поднети докторску
дисертацију на оцену и молбу за формирање Комисије за оцену
докторске дисертације (ИНТ-Образац11).
Комисија за докторске студије даје мишљење о испуњености услова
за одбрану докторске дисертације и предлаже Комисију за оцену
докторске дисертације (ИНТ-Образац12) ННВ.
ННВ именује Комисију за оцену докторске дисертације. Комисију чине
најмање 3 члана од чега један није у радном односу на ФФХ. Ментор
не може бити члан ове комисије.
Комисија пише извештај у року од 45 дана од формирања. Извештај и
коначна верзија тезе се стављају на увид јавности 30 дана.

ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ ЗА
ОДБРАНУ

По истеку рока
за увид јавности
извештај
комисије и
приспеле
замерке се
разматрају на
ННВ.

Одлуку о усвајању извештаја Комисије за оцену докторске дисертације
и именовање Комисије за одбрану докторске дисертације доноси ННВ.
Уколико ННВ усвоји позитиван извештај Комисије за оцену тезе,
извештај и предлог Комисије за одбрану се упућује на Универзитет,
Већу научних области природних наука, који даје коначну сагласност и
одобрава одбрану.
Комисију за одбрану чине најмање 3 члана, а ментор не може бити
члан ове Комисије.

ОДБРАНА
ДИСЕРТАЦИЈЕ

ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ ЗА
ОДБРАНУ

По истеку рока
за увид јавности
извештај
комисије и
приспеле
замерке се
разматрају на
ННВ.

Одлуку о усвајању извештаја Комисије за оцену докторске дисертације
и именовање Комисије за одбрану докторске дисертације доноси ННВ.
Уколико ННВ усвоји позитиван извештај Комисије за оцену тезе,
извештај и предлог Комисије за одбрану се упућује на Универзитет,
Већу научних области природних наука, који даје коначну сагласност и
одобрава одбрану.
Комисију за одбрану чине најмање 3 члана, а ментор не може бити
члан ове Комисије.

По добијању
коначне
сагласности
Универзитета.

Одбрана је јавна, пред свим члановима Комисије за одбрану, у
складу са Правилником о изради докторске дисертације. Одбрана
мора бити јавно оглашена пет дана унапред.

Правилници, обрасци и инструкције за припрему дисертације http://www.ffh.bg.ac.rs/опште-информације-3/

Контакт: studsluzba@ffh.bg.ac.rs, igor@ffh.bg.ac.rs


