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Докторске академске студије (ДАС) физичке хемије
ОД УПИСА ДО ДИПЛОМЕ

(ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ ЗАКЉУЧНО СА ШК. ГОД 2015/16)

УПИС

ОДРЕЂИВАЊЕ
МЕНТОРА

КАДА ШТА И КАКО

Крај прве године
студија

Након договора са
професором, студент
подноси захтев на ННВ на
обрасцу доступном на сајту
ФФХ.

Упис у октобру

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).

Семинар и пријава теме
(образац) се подносе на ННВ
које одређује комисију (мин.
2 наставника + члан ван ННВ).
Рок за одбрану 15 дана од
тренутка одређивања
комисије .

ПРИЈАВА ТЕМЕ

ПОДНОШЕЊЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ
НА ОЦЕНУ

Након положених свих
испита предвиђених
планом ДАС полагање
Специјалног курса

Семинар и пријава теме
(образац) се подносе на ННВ
које одређује комисију (мин.
2 наставника + члан ван ННВ).
Рок за одбрану 15 дана од
тренутка одређивања
комисије .

ОДОБРЕЊЕ
ТЕМЕ

Након одбрањеног
Специјалног курса

Комисија пише извештај који
усваја ННВ. Коначну
сагласност на тему и предлог
ментора даје Универзитет.

По добијању
сагласности на тему
докторске дисертације
студент може поднети
захтев за оцену и
одбрану докторске
дисертације ННВ

Студент подноси захтев
(образац) за формирање
Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације на
ННВ, уз примерак тезе.
Комисија (мин. 2 наставника
+ члан ван ННВ) у року од 60
дана подноси извештај који
се заједно са коначном
верзијом тезе ставља на увид
јавности и објављује на
порталу UviDok.

ОДБРАНА
ДИСЕРТАЦИЈЕ

По добијању
сагласности на тему
докторске дисертације
студент може поднети
захтев за оцену и
одбрану докторске
дисертације ННВ

Студент подноси захтев
(образац) за формирање
Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације на
ННВ, уз примерак тезе.
Комисија (мин. 2 наставника
+ члан ван ННВ) у року од 60
дана подноси извештај који
се заједно са коначном
верзијом тезе ставља на увид
јавности и објављује на
порталу UviDok.

ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ
ЗА ОДБРАНУ

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

Уколико ННВ усвоји извештај
комисије за оцену и одбрану
тезе, извештај се упућује на
Универзитет који даје
коначну сагласност и
одобрава одбрану.

По добијању коначне
сагласности
Универзитета.

Одрана је јавна, пред свим
члановима Комисије за
оцену и одбрану. Одбрана
мора бити јавно оглашена
три 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


