
Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Докторска дисертација 

Наставник/наставници: Комисија за одбрану докторске дисертације 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: За одбрану докторске дисертације потребно је положити све испите предвиђене студијским 

програмом, имати тему одобрену од стране Универзитета и усвојен извештај Комисије за преглед и оцену 

докторске дисертације, имати барем два научна рада са резултатима који су део докторске дисертације, 

објављена у часописима међународног значаја. На најмање једном од радова студент мора бити 

првопотписани аутор. 

Циљ предмета 

Оспособљавање студента за стручно и компетентно решавање проблема у вези са одабраном темом 

докторске дисертације. Развијање способности за критичку анализу и процену резултата, њихову обраду и 

презентацију.  

Исход предмета  

Студент је оспособљен за самостални и оригинални научноистраживачки рад у одговарајућој научној 

области.  

Садржај предмета 

Студент обрађује тему докторске дисертације кроз теоријски и/или екпериментални рад, под руководством 

и уз сталне консултације са ментором. По обављеном истраживању и публиковању научних радова, студент 

припрема докторску дисертацију која садржи следеће елементе: Насловну страницу на српском језику, 

Насловну страницу на енглеском језику, Страницу са информацијама о ментору/менторима, члановима 

комисије за одбрану докторске дисертације и о датуму одбране, Странице са подацима о докторској 

дисертацији на српском језику, Странице са подацима о докторској дисертацији на енглеском језику,  

Садржај, Текст рада са поглављима (укључује теоријски део, експериментални део, резултате и дискусију, 

закључак), Литературу, Биографије аутора и Изјаву о ауторству. Студент рад предаје у писаној форми и 

брани га усмено пред Комисијом за одбрану докторске дисертације, коју чине најмање три члана од којих 

један члан није у радном односу на Факултету. 

Препоручена литература  

1. У вези са темом докторске дисертације. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 0 Остали часови: 8 

Методе извођења наставе 

Анализа резултата из докторске дисертације уз консултације са ментором, писање и одбрана докторске 

дисертације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100): 

У коначну процену резултата улази: Израда рада: 30 поена; Писање рада: 20 поена; Одбрана рада: 50 

поена 

 


