
Остале активности 

 

Члан 15а. 

  

У петом семестру студент докторских студија учествује у настави на 

основним студијама, односно у обавези је да на предмету на који је распоређен 

одржи најмање 2 часа, а највише 4 часа вежбања недељно. Укупно време 

ангажовања у настави од 16 сати недељно подразумева време за реализацију вежби 

и припреме за наставу. Време за припрему наставе студенти, који су у радном 

односу, нису дужни да проводе на Факултету.  

Предметни наставник код кога је студент учествовао у настави и 

руководилац области докторских студија потписују наведену активност у индекс у 

виду остварених 8 ЕСПБ бодова. 
Остале активности предвиђене студијским програмом и то:  

 Лабораторијски и експериментални рад, статистичко  моделирање, посебно за 2., 3., 

4. и 5. семестар, 

 Публиковање научног рада  у домаћем часопису категорије М52 или М53 

(уз фотокопију рада) у 3. семестру, 

  Учешће на домаћем научном скупу са рефератом (уз фотокопију апстракта или 

рада из Зборника радова са научног скупа) у 3. семестру, 

 Реферисање о напретку истраживања у 4. семестру, 

 Публиковање научног рада  у водећем домаћем часопису категорије М51 (уз 

фотокопију рада) у 4. семестру , 

 Учешће на међународном научном скупу са рефератом (уз фотокопију апстракта 

или рада из Зборника радова са научног скупа) у 5. семестру, 

 Рад на тексту дисертације 1 у 5. семестру, 

 Рад на тексту дисертације 2  у 6. семестру,  

 Израда докторске дисертације у 6. семестру, 

 Рад на припреми одбране дисертације у 6. семестру, 

 Учешће у сегменту неког од актуелних пројеката које финансира 

Министарство за науку и технолошки развој – ово је изборна опција коју 

студент може изабрати уместо активности из става 1. овог члана 

(учешће у настави), 
потврђује потписима у индекс и у виду извештаја, за сваку активност посебно, Комисија од 

два члана коју именује декан на предлог руководиоца области докторских студија, на 

почетку сваке школске године.     

Потписани извештаји (и копије радова за активности за које је то неопходно) 

се достављају Служби за наставу, која води евиденцију о оствареним ЕСПБ бодовима 

за сваког кандидата. 
 


