ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ТЕОРИЈСКИХ ОСНОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
ОДНОСНО, ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. Циљеви Теоријских основа докторске дисертације, односно докторског
уметничког пројекта
Теоријским основама докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта (у
даљем тексту: теоријске основе) оцењује се способност студената докторских студија за
самосталан научноистраживачки, односно, уметничко-истраживачки рад и има за циљ:
да мотивише студенте докторских студија да прикажу и синтетизују теоријски и
истраживачки, односно, уметнички рад;
да одреди креативан потенцијал студената докторских студија за наставак студија;
да одреди способност студената докторских студија
фундаменталне концепте науке, односно, уметности;

да

разумеју

и

примењују

да тестира говорне способности студената докторских студија и способност јасног
изражавања својих идеја;
да идентификује области науке, односно, уметности којe је потребно да кандидат додатно
изучи као неопходну основу за израду докторске тезе, односно, докторског уметничког
пројекта;
2. Структура Теоријских основа
Одбрана почиње излагањем студента докторских студија у коме презентује свој писани рад
(тема из области рада и истраживања на планираној докторској дисертацији, односно,
докторском уметничком пројекту). Након тога следе питања у вези са планираним
истраживањем.

3. Административна процедура
Пријава одбране Теоријских основа
Право да брани Теоријске основе има студент који је уписао другу годину студија и положио
све предвиђене предмете према студијском програму.
Одбраном Теоријских основа кандидат стиче 30 ЕСПБ.
Пријаву потписују студент и саветник и она садржи:
 Захтев за одбрану теоријских основа;
 Уверење о положеним испитима;
 Биографију;

Додела саветника и ментора
Саветник се бира из редова наставника са акредитованог студијског програма који прихвата
да надгледа, помаже и усмерава индивидуални рад студента на докторским студијама.
И саветник и кандидат за ментора (уколико саветник није и будући ментор) морају бити
чланови Комисије за одбрану Теоријских основа.
Када кандидат одбрани Теоријске основе, стиче право да пријави докторску дисертацију,
односно, докторски уметнички пројекат. Након пријаве докторске дисертације, односно,
докторског уметничког пројекта Руководилац студијског програма предлаже ментора, а
именује га Наставно научно веће Факултета.
Одлука о додели менторства се заснива на:



оцени личног потенцијала, способности, и заинтересованости студента
докторских студија да постане самосталан истраживач, односно, стваралац у
предметној области.
знањима и компетенцијама које поседује ментор, а које су компатибилне са
темом планиране докторске дисертације, односно, докторског уметничког
пројекта.

Рок за пријаву и термин одбране Теоријских основа
Студент може бранити теоријске основе након полагања последњег испита. Пријава
се предаје надлежном референту у Студентској служби који пријаву прослеђује Руководиоцу
студијског програма на који је кандидат уписан. Руководилац студијског програма дужан је
да у року од две недеље путем студентске службе достави Председнику савета докторских
студија Факултета Предлог састава Комисије за одбрану Теоријских основа.
4. Припрема писаног рада
Студент је дужан да напише елаборат у којем ће образложити тему докторске дисертације,
односно, докторског уметничког пројекта. У раду студент треба да дефинише и
образложити: предмет (проблем) истраживања, потребу за истраживањем, циљ
истраживања, хипотезу, план рада, методе које ће бити примењене и остале релевантне
податке.
Форма и стил писања је у слободној форми.
По предаји писаног елабората, Саветник утврђује да ли су се стекли услови, и организује
одбрану Теоријских основа, а студентска служба студенту, саветнику и свим члановима
комисије издаје Решење о именовању комисије за одбрану теоријских основа, са тачним
датумом, местом и временом одржавања одбране.

5. Избор чланова комисије
Комисија за за одбрану Теоријских основа има 5 чланова. Услов који чланови комисије
треба да испуне је да су наставници на акредитованим докторским студијама. Састав
предлаже Руководилац студијског програма докторских студија, а верификује Председник
савета докторских студија Факултета.

Комисија за одбрану теоријских основа има у свом саставу:
- саветника,
- кандидата за ментора (уколико саветник није и будући ментор),
- наставникa на докторским студијама из области основних истраживања,
- наставника из области докторских студија на које је студент докторских студија уписан,
- члана комисије, из реда наставника на докторским студијама, који није са исте катедре као
кандидат за ментора.

6. Консултације са члановима комисије
Студент има право на консултације са саветником и свим члановима комисије. На
консултацијама се студент докторских студија упућује на специфичан предметни садржај
који треба да проучи и у свом раду прикаже. Препоручује се да се консултације са
члановима комисије обаве што пре (најмање два месеца пре испита).

8. Резултат одбране Теоријских основа
Непосредно након одбране, Комисија ће пажљиво размотрити све чињенице и донети
одлуку и писани Извештај (одбранио, условно одбранио, није одбранио) у којем стоји:
А) одбранио
Б) условно одбранио
У овом случају испитна комисија издаје Извештај са листом недостатака и услова које
студент мора да испуни пре доношења позитивне одлуке о одбрањеним Теоријским
основама. Услови могу бити на пример: завршетак неких курсева на специјалном нивоу,
јачање комуникационих могућности (на пример: ангажовање у току једног семестра као
сарадника у настави) или поновна одбрана дела Теоријских основа. Када се испуне тражени
услови и саветник потврди да је студент испунио захтеване услове, студент доставља
захтев да му оцена „условно одбранио“, добије статус „одбранио“.
Ц) није одбранио, без могућности да понови одбрану
Ова Правила примењују се 29.06.2016. године.
Даном ступања на снагу ових Правила престају да важе Правила организовања и
реализације докторског квалификационог испита усвојена 22.10.2014. године.
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96 to. zol-.
Ha ocHony qraua 63. Ctaryra @axyrre'ra rexHurrKr4x HayKa y Hoeona ga1y, Hac:rasHo-Hayr{Ho
eehe Ha 60. ceanraqu o4p Nanoj gawa 22. I 0 .2020 . roAr{He Ao Hocr4 cre4ehy

oAnvKv o r43MEHrr r4 AotrvHrr
TIPABI,IJIAOPTAHI,I3OBAIbAtIPEAJII43AIII,IJETEOPpIJCKI,IXOCHOBA
AOKTOPCKE AI,TCEPTAIITTJE OAHOCHO, AOKTOPCKOI vMETHIrrrKOf
TIPOJEKTA

y

IIPAB I4JII4MA O Pf AHI43 OB AILA 14 PEAJII43AIII4JETEO PI,IJCKI,IX O CHOB A
AOKTOPCKE AT,ICEPTAULIJE OAHOCHO, AOKTOPCKO| yMETHr4qKOf IPOJEKTA (y
AILJLeM TeKcry: Ilpanuna) ycnojeuurra Ha ceAHHrIr4 Hac'raeHo-HayqHor neha o.upNanoj
29.06.2016. roAVHe, 4eo rojra rrracr4:

",{o4ela caBerHI,IKa u MeHTopa
CaeerHr4x ce 6upa H3 peAoBa HacraBHr4Ka ca aKpeAVToBaHor cryarajcrcor nporparraa roju
rrplrxBara Aa HaArneAa, rroMaxe r4 ycMepaBa vHI.vBIdIyanHr4 paA cryAeHTa Ha AoKTopcKI4M

cry4njaua.
I4 caeerHrax u KaHAHAaT 3a MeHTopa (yrconuxo caBerHI4K uuje u 6yayhu vrenrop) laopajy 6urra
qiraHoBu Korvrracuje ra o46pany Teoprajcrux ocHoBa.
KaAa rasAu4ar o46panu Teoprajcxe ocHoBe, crr,rqe rpaBo gatpujayu AoKTopcKy 1Iacep'raqzjy,
oAHocHo,,(oKropcKI,I yMerHuqKu upojer<ar. Haxos upr{ane AoKropcKe,4ucepraquje, oAHocHo,
AoKTopcKor yMerHr4qKor upojerra Pyroroguraq cry4rajcxor nporpaMa npe,qnaxe MeHTopa, a
rarr,tenyje ra HacraeHo HayqHo rehe @arynrera.
Ognyxa o AoAenr4 MeHTopcrBa ce 3acHI4Ba Ha:
orreHr,r JrilqHor uorenqujara, cnoco6uocrvt, vt 3ar4HTepecoBaHocrur cryAeHTa AoKTopcKI,Ix
ctygujaAa [ocraHe caMocraJraH r.rcrpaxr.{Bar{, oAHocHo, crBapanaq y [peAMerHoj o6nacua.
3HarLr.rMa u KoMlereHqujarvra xoje noce4yje MeHTop, a roje cy KoMnarl46ulue ca reMoM
lnaHr4paHe AoKTopcKe 4ucepraqvje, oAHocHo, AoKTopcKor yMerHI4rIKor npojema."
MEILA CE I.lITACI,ji

"r(o4ela caBsrHI4Ka

MeHTopa
CaeerHl4r ce 6upa H3 peAoBa HacraBHr.{Ka ca aKpeAr4ToBaHot crylajcxor nporpaua rojr.r
npI'IxBaTa Aa HaAfneAa, floMaxe H ycMepaBa vH.I.ltBr4IyanHu paA cTyAeHTa Ha AOKTOpCKHM
r4

cry4ujaua.
caserHI,IK u :rraHhlallaT 3a MeHTopa (yxonnxo caBerHVK ruuje
r{raHoBr4 Korr.rucuje sa o46pauy Teoprajcxax ocHoBa.

tr4

u lyayhw

rr.renrop) nropajy 6uru

Ka4a ran4u4ar o46panu Teopujcre ocHoBe, crr,rqe rpaBo ga rrpujar,u AoKropcKy 4racepraqujy,
oAHocHo, AoKTopcKH yMerHLIrIKI4 npojercar. HaxoH npzjaee AoKTopcKe 4ucepraqraje, oAHocHo,
AoKTopcKol yMerHl4qKor npojerra Pyxono4ra,raq cry4ujcxor rporpaMa npeAnaxe MeHTopa, a
urr.renyje ra Hacranno HayrrHo eehe @axylrera.

Ognyxa o AoAenr4 MeHTopcrBa ce 3acHr.rBa Ha:
oUeHI4 JII4r{Hor noreHqrajala, cuoco6nocr}I) t4 3auHTepecoBaHocrrn cryAeHTa AorTopcKr4x
cry4raja Aa flocraHe caMocraJlaH Llcrpax]rBar{, oAHocHo, crBapaJrarl y npeAMerHoj o6nacru.
3HarLHMa I,I KoMlereHqzjaua xoje nocegyje rr.renrop, a xoje cy KoMnarr46alse ca reMoM
nJraHHpaHe AoKTopcKe 4ucepraquje, oAHocHo, AoKTOpcKor yMerHr.rrrKor npojexra.
I'Isyee'rHo, y3 cafnacHocr pyKoBoAI4oIra cryArajcKor nporp arv,a ) Ha npeAnor KaHAsAara r.r y3
carJlacHocr rlpeAnoxeHor HacraBHIara, HacraBHo-HayqHo sehe N4oxe .(oHerr4 olnyKy o
lrMeHoBarLy MeHTopa I4 3a MeHTopa Moxe 6uru weuoBaH Hacraenux roju ucflyrbaBa ycnoBe 3a
MeHTopa, r{aK HaKo uraje 6uo qlau Kouucuje sa o46pauy Teoprzjcrux ocHoBa. "

Y oc'ralou 4ely llpanuna ocrajy

Her.r3MelLeHa.

flpe4cegnur HacraeHo-uayuuor eeha

IIOBAI{KI4

