
 
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Пријава теме докторске дисертације 
Наставник или наставници: ментор/и 
Статус предмета:обавезан 
Број ЕСПБ: 14 
Услов: 
Циљ предмета 
Теоријским основама дисертације које се презентују у пријави теме докторске дисертације оцењује се 
способност студената докторских студија за самосталан научно-истраживачки рад. Пријава теме 
докторске дисертације има за циљ да покаже научну заснованост предложених истраживања у 
предметној области, метода које се примењују, постављених хипотеза и очекиваних резултата. Такође, 
кроз пријаву теме докторске дисертације студенти треба да покажу способност повезивања теоријског и 
истраживачког рада и да јасно изразе своје идеје у осваривању циљева истраживања.  
 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за постизање научних способности и академских вештина, развој креативних 
способности и овладавање специфичним практичним вештинама из области докторске дисертације. 
Студент се такође оспособљава и за самостално решавање теоретских и практичних проблема, 
разумевање и употребу савремених знања, независно и креативно деловање, повезивање знања из 
различитих области и примену, решавање проблема употребом научних метода, извођење нумеричних 
симулација и експерименталних истраживања.  
 
Садржај предмета 
Студент подноси пријаву теме докторске дисертације на одговарајућем образцу који је прописао 
Универзитет у Београду. Пријава се подноси руководиоцу докторских студија. Уз пријаву, студент 
прилаже: образложење теме (научна област из које је предложена тема, предмет научног истраживања, 
основне хипотезе, циљ истраживања и очекивани резултати, методе истраживања и оквирни списак 
стручне литературе коју ће користити); биографију кандидата; библиографију кандидата; изјава да 
предложену тему кандидат није пријавио на другој високошколској установи у земљи или иностранству; 
уколико је потребно, мишљење одговарајућих етичких комитета о етичким аспектима истраживања, ако 
је предвиђено посебним прописима; доказе да испуњава услове за пријаву теме. 
Председник Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације, у року од 30 дана од 
дана именовања Комисије, припрема извештај о оцени и научној заснованости теме докторске 
дисетације, на основу мишљења чланова Комисије, а извештај потписују сви чланови Комисије. 
Одлуку о прихватању теме докторске дисертације и одређивању ментора доноси Наставно-научно веће 
Факултета. На одлуку о прихватању теме докторске дисертације и одређивању ментора сагласност даје 
одговарајуће веће научних области Универзитета. 
 
Препоручена литература  
Међународни и национални научни часописи, научни часописи са СЦИ листе, зборници радова са 
конгреса, конференција и симпозијума из проблематике студијског програма, докторске дисертације и 
монографије из области студијског програма. 
 
Број часова  активне наставе Студијско истраживачки рад: 12 
Методе извођења наставе 
Настава из предмета се одвија у виду консултација. Током састављања пријаве теме докторске 
дисертације, студент обавља консултације са потенцијалним ментором и руководиоцем докторских 
студија који га  упућују на одређену литературу и додатно га усмеравају у циљу израде квалитетне 
пријаве теме. Студент обавља консултације по потреби и са другим наставницима који се баве 
проблематиком из области теме докторске дисертације.  
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Оцењивање из предмета Пријава теме докторске дисертације се не врши бројчано, већ се верификација 
појединачних активности студента потврђује потписима у индекс и у виду извештаја чланова Комисије 
докторских студија, коју по правилу чине два члана и ментор. 
 
 
 


