
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Рад на припреми одбране дисертације 
Наставник или наставници: ментор/и 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: 
Циљ предмета 
Израдом докторске дисертације даје се нови научни допринос развоју научне области и примени 
резултата сопствених научних истраживања у пракси. Завршна фаза израде докторске дисертације је 
јавна одбрана. Циљ рада на припреми одбране докторске дисертације је успешана одбрана резултата 
истраживања и завршетак докторских студија.   
 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за самостално решавање теоретских и практичних проблема применом 
научних метода, приказ и дискусију резулатата истраживања кроз израду дисертације, као и 
оспособљавање студената за успешну одбрану израђене докторске дисертације. 
 
Садржај предмета 
Студент који је завршио израду докторске дисертације подноси је на оцену уколико је испунио све 
услове предвиђене студијским програмом докторских студија и има као први аутор најмање један 
објављен рад у научном часопису са SCI листе, који је садржински повезан са темом докторске 
дисертације. Студент израђену докторску дисертацију доставља у довољном/одговарајућем броју 
примерак. Пре упућивања докторске дисертације у поступак оцењивања Факултет врши проверу 
оригиналности софтвером за откривање плагијата који обезбеђује Универзитет. По пријему завршене 
докторске дисертације, Наставно-научно веће факултета именује Комисију за оцену докторске 
дисертације. 
Одлуку о усвајању извештаја Комисије за оцену докторске дисертације и именовање Комисије за 
одбрану докторске дисертације доноси Наставно-научно веће Факултета. На ову одлуке сагласност даје 
одговарајуће Веће научних области Универзитета. 
Одбрана докторске дисертације је усмена и јавна, а кандидат је брани пред Комисијом за одбрану 
докторске дисертације. Дан, час и место одбране заказује се посебном одлуком декана. Одбрани 
обавезно присуствује ментор и сви чланови Комисије за одбрану докторске дисертације. Председник 
Комисије за одбрану докторске дисертације отвара поступак усмене одбране, укратко износи биографске 
податке о кандидату и процедурама које су претходиле одбрани. Кандидат у оквиру времена које му 
одреди Комисија, а највише до 45 минута, излаже садржај своје дисертације, методе које је применио, 
посебно истиче научне доприносе и износи закључке до којих је у докторској дисертацији дошао. 
Кандидат је, дужан да одговори на питања која му поставе чланови Комисије и да пружи тражена 
објашњења. Када Комисијa за одбрану докторске дисертације утврди да се о предмету одбране довољно 
расправљало, председник Комисије саопштава да је одбрана закључена и Комисија се повлачи ради 
гласања и доношења одлуке. 
 
Препоручена литература  
Међународни и национални научни часописи, научни часописи са SCI 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: 6 
Методе извођења наставе 
Студент сачињава завршну верзију докторске дисертације и након добијања сагласности од стране 
ментора, укоричене примерке доставља комисији за оцену и одбрану. Уколико комисија позитивно 
оцени научни допринос кандидата приступа се одбрани докторске дисертације. Јавна одбрана докторске 
дисертације је завршни део студијског програма докторских академских студија. 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Рад на припреми одбране докторске дисертације се не оцењује бројчано, већ се ова активност оверава 
потписом ментора и чланова Комисије докторских студија  
 
 
 


