
 

Назив предмета: Докторска дисертација 

Наставник или наставници: Ментор/и 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Положени сви испити и објављено више научних радова у часописима категорије М20 при чему 

се остварује индекс научне кмопетентности најмање 6 бодова према критеријумима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

Циљ предмета 

Стицање знања о начину, структури и форми писања докторске дисертације након извршених 

анализа и других активности које су изведене у оквиру студијског истраживачког рада на задату 

тематику докторске дисертације. Израдом докторске дисертације студенти стичу научно искуство 

за креативан рад, писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене 

методе, поступке и резултате до којих се дошло, као и да је нов научни допринос развоју науке и 

примени својих научних истраживања у пракси. Поред тога, циљ израде и одбране докторске 

дисертације је развијање способности код студената да резултате самосталног истраживачког 

рада припреме у погодној форми и јавно презентују.  

Исход предмета  

Оспособљавање студената за системски приступ у решавању задатих и дефинисаних проблема 

истраживања, спровођења анализа, примену стечених и прихватању знања из других области у 

циљу изналажења одговора на задати проблем истраживања. Самостално изучавајући и 

решавајући задатке из области задате теме, студенти стичу нова знања о комплексности и 

сложености проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном 

одбраном, студенти стичу неопходно искуство о начину на који у пракси треба презентовати 

резултате самосталног или колективног рада.  

 

Садржај предмета 

Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом 

докторске дисертације. Студент под руководством ментора ради докторску дисертацију и у 

писаној форми израђује финалну верзију у складу са предвиђеним правилима и стандардима који 

се односе на радове ове врсте.  

 

Препоручена литература  

Литература је из области и проблематике која се обрађује у оквиру докторске дисертације а 

обухвата: референце страних и домаћих аутора; међународне и националне часописе, интернет 

стране; часописе са листе Кобсон.  

 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Анализа резултата из докторске дисертације уз консултације са наставником (ментором рада) 

који директно руководи израдом докторске дисертације. Евентуалне исправке у самој докторској 

дисертацији на основу мишљења чланова Комисије за оцену докторске дисертацијце. Припрема 

презентације за одбрану. Одбрана докторске дисертације.  

Оцена 

„Одбранио/ла докторску дисертацију“ или „Није одбранио/ла докторску дисертацију“ 

 

 

 

 

 


