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Наставно-научно веће високошколске установе Универзитет у Београду – Медицински
факултет (у даљем тексту Факултет) на основу члана 75 Статута Факултета а на
предлог Научног већа Медицинског факултета од 03.06.2008. год., на седници
одржаној 17.06.2008. год. доноси

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ НАУЧНОГ НАЗИВА „ДОКТОР
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА”
НА ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Стицање научног назива „доктор медицинских наука”
Члан 1
(1) Овим правилником се уређује начин стицања научног назива „доктор медицинских
наука“ – Dr.Sci.Med. – Ph.D. на Факултету.
(2) Право на научни назив „доктор медицинских наука” стиче лице:
1) које заврши академске докторске студије на Факултету (у даљем тексту –
докторске студије) и одбрани дисертацију за стицање научног назива „доктор

медицинских наука” (у даљем тексту – докторска дисертација);
2) које на Факултету

одбрани

докторску

дисертацију

која је заснована

на

објављеним радовима у врхунским светским часописима (члан 30 став 4 Закона
о високом образовању);
3) које је магистар медицинских наука и које на Факултету oдбрани докторску
дисертацију у складу са прописима који су важили пре ступања на снагу Закона
о високом образовању,

а најкасније до 9. септембра 2012.

године (члан 128

Закона о високом образовању).
(3) На основу позитивног извештаја комисије за одбрану докторске дисертације
Универзитет у Београду (у даљем тексту – Универзитет) издаје диплому о стеченом
научном називу „доктор медицинских наука” (у даљем тексту – диплома) коју
потписују декан Факултета и ректор Универзитета.
(4) Свечани чин промоције доктора медицинских наука се обавља на Универзитету у
складу са Статутом Универзитета (члан 105 став 1 тачка 2).

II. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Организовање докторских студија
Члан 2
(1) Докторске

студије из члана 1

став 2

тачка 1

овог правилника

се организују и

спроводе у складу са Законом о високом образовању, Законом о
научноистраживачком раду, Статутом Универзитета у Београду, акредитационим
критеријумима

Националног савета за високо образовање, Статутом Факултета и

узимањем

обзир

у

међународних

ставова

асоцијација,

Европске

комисије,

препорука

пре свега Европске асоцијације

релевантних

универзитета,

као и

препорука међународних асоцијација медицинских факултета.
(2) Докторске студије се изводе у складу са општим принципима обављања делатности
на Факултету (члан 10-14 Статута Факултета).
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(3) Докторске

студије

се обављају

у оквиру

делатности

високог

образовања

и

научноистраживачког рада Факултета а кроз студијске програме докторских
студија (у даљем тексту – студијски програми; члан 27-28 Статута Факултета).
(4) Остваривање докторских студија (настава, менторство, рад у програмским
саветима, рад у комисијама у току израде докторске дисертације) је део наставне
делатности наставника и сарадника Факултета и

као таква се вреднује при оцени

наставног рада, у складу са општим актима Факултета.
(5) Студијски

програми из става 3

овог члана могу да се организују

и са другим

високошколским институцијама и научним институтима у складу са чланом 72 став
2 Статута Факултета.
(6) У остваривању дела студијских програма из става 3 овог члана могу да учествују

и

научноистраживачке институције у саставу Универзитета у Београду и лица
изабрана у научна звања у складу са Правилником о условима и начину учешћа
научноистраживачких установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица
изабраних у научно звање у остваривању дела наставе Универзитета у Београду.
(7) Докторске студије могу да се организују и у сарадњи са домаћим и иностраним
академским високошколским институцијама које имају националну акредитацију а
у складу са чланом 26. Закона о високом образовању, чланом 91.став 2 тачка 8
Статута Универзитета и чланом 76. став 2. Статута Факултета9.
(8) Уговором

о заједничким докторским студијама из претходног става регулишу се

сва питања која се односе на упис и остваривање студија и пријаву и одбрану
докторске дисертације, укључујући и издавање заједничке (joint) дипломе или
вишеструке дипломе.
(9) Докторске студије могу да се организују и на енглеском језику у складу са Законом

о високом образовању.
Студијски програми докторских студија
Члан 3
(1) Студијски програми из члана 2 став 3 овог правилника су
засновани на стицању
знања кроз самосталан индивидуалан научни рад на нивоу предвиђеним
Даблинским дескрипторима1а којим руководи и који надзире ментор.
(2) Области студијских програма из члана 2 став 3 овог правилника су:
1) молекуларна и експериментална медицина;
2) интернистичке медицинске гране;
3) хируршке медицинске гране;
4) превентивне медицинске гране;
5) интердисциплинарне и мултидисциплинарне гране.
(3) По правилу, студијски програми из члана 2 став 3 овог правилника се остварују у
оквиру постојећих пројеката на Факултету

или, у случају студијских

програма из

члана 2 став 5 овог правилника, у оквиру сарадње са другим институцијама са
којима је Факултет склопио посебан уговор о сарадњи у остваривању докторских
студија.
Даблински дескриптори су искази које садрже карактеристике циклуса студија (основних
(бачелор), последипломских (мастер) и докторских студија). Овим изјавама се дефинишу нивои и
профили компетенција које би студент требало да стекне током сваког од циклуса студија. Ове
дескрипторе (предложене од стране
Joint Quality Initiative групе) користи Европска комисија у
дефинисању оквира квалификација.
1
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(4) Део садржаја студијских програма за који је то примерено и могуће из члана 2 став
3 овог правилника може да се остварује кроз учење на даљину.
Садржај и предмет докторских студија
Члан 4
(1) Област молекуларне и експерименталне медицине обухвата базична истраживања
заснована на експерименталном раду од значаја за медицину и у областима за које

је Факултет акредитован.
(2) Област интернистичких медицинских грана обухвата истраживања и изучавања
проблема везаних за клиничке аспекте патогенезе ентитета обухваћених
интернистичким медицинским гранама, за разјашњење процеса у току ових болести

и за разјашњење и научну заснованост дијагностичких и интернистичких
терапијских поступака у току ових болести, чиме се доприноси концепту медицине
засноване на доказима.
(3) Област хируршких медицинских грана обухвата истраживања и изучавања
проблема везаних за клиничке аспекте патогенезе ентитета обухваћених
хируршким медицинским гранама, за разјашњење процеса у току ових болести и за
разјашњење и научну заснованост дијагностичких и хируршких терапијских
поступака у току ових болести, чиме се доприноси концепту медицине засноване на

доказима.
(4) Област превентивних медицинских грана обухвата истраживања проблема везаних
за промоцију здравља и превенцију болести и метода за повећање способности и

капацитета пацијента, појединаца и друштва да се одупре болести и продужи живот
чиме се доприноси концепту медицине засноване на доказима, као и област
истраживања здравствених система.
(5) Област интердисциплинарних и мултидисциплинарних грана обухвата
истраживања и изучавања која укључују две или више претходно побројане
области а да није

могуће дефинисати која од области преовлађује у

коцептуалном

смислу.
Структура студијских програма докторских студија
Члан 5
(1) Докторске студије су засноване на бодовном систему европског система преноса
бодова (ЕСПБ) у обиму који је предвиђен студијским програмом (180 ЕСПБ или
240 ЕСПБ).
(2) Студент докторских студија остварује:
1) 30 ЕСПБ бодова кроз стицање знања и вештина из области основа научног рада,

етике у научном раду, научне методологије и једног изборног предмета од
значаја за област докторских студија коју је студент уписао;
2) 30 ЕСПБ бодова индивидуалним радом из области наведених у претходној
тачци а који се рад валоризује кроз есеје, презентације или друге облике јавног
приказивања рада студента;
3) 15 ЕСПБ бодова индивидуалним радом из области студијског програма за који
се определио (члан 3

став 2 овог правилника),

од чега је један рад детаљан

ревијални преглед историјског развоја проблема и анализа савременог стања
(последњих 5 година) проблема који је уже интересовање студента; овај рад се у
електронској форми депонује у библиотеку Факултета и јавно је доступан после

одбране докторске дисертације;
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4) 60 ЕСПБ бодова (студијски програми са 180 ЕСПБ) односно 120 ЕСПБ бодова
(студијски пограми са 240 ЕСПБ) прикупљањем података личним радом а који
чине емпиријску основу докторске дисертације;
5) 15 ЕСПБ бодова публиковањем резултата остварених радом у оквиру студијског

програма у научним часописима и то најмaње:
i) 1 рад категорије M21/22 или 2 рада категорије M23 (студијски програми са
180 ЕСПБ), при

чему је студент први аутор радова

или други аутор радова

уколико је ментор први аутор;
ii) 1 рад категорије M21/22 и један рад категорије M23 (студијски програми са
240 ЕСПБ), при

чему је студент први аутор радова

или други аутор радова

уколико је ментор први аутор;
iii) збирни импакт-фактор часописа у којима су објављени радови
буде мањи од 0,3.

не може да

6) 30 ЕСПБ бодова писањем и одбраном докторске дисертације.
Оцењивање рада студента у току докторских студија
Члан 6
(1) Оцењивање рада студента из члана 5 став 2 тачка 1 врши се кроз испит у обиму и на

начин предвиђен студијским програмом; добијањем позитивне оцене за све
предвиђене обавезе, кандидату се додељују ЕСПБ бодови;
(2) Оцењивање рада студента из члана 5 став 2 тачка 2 врши се оценом ментора да је
студент испунио услове постављене студијским програмом; добијањем позитивне
оцене за све предвиђене обавезе, кандидату се додељују ЕСПБ бодови;
(3) Оцењивање рада студента из члана 5 став 2 тачка 3 врши се оценом ментора да је
студент испунио услове постављене студијским програмом; добијањем позитивне
оцене за све предвиђене обавезе, кандидату се додељују ЕСПБ бодови;
(4) Оцењивање рада студента из члана 5 став 2 тачка 4 врши се на Програмском савету
студијског програма на основу извештаја кандидата у обиму и на начин
предвиђеним студијским програмом и образложеном мишљењу ментора о
извештају кандидата; усвајањем извештаја кандидата њему се додељују ЕСПБ
бодови;
(5) Уколико Програмски савет не усвоји извештај студента, њему се достављају
примедбе Програмског савета и студент је дужан да у року од највише 45

дана

достави коригован извештај са којим је сагласан ментор и који садржи јасне назнаке
одговора на примедбе Програмског савета;
(6) Уколико Програмски савет не усвоји извештај студента из става 5 овог члана или
уколико је мишљење ментора из става 4 или 5 овог члана негативно, Програмски
савет обавештава Научно веће Факултета које одређује стручну комисију у којој
нема чланова Програмског савета тог студијског програма;
(7) Стручна комисија разматра све релеватне материјале и у року од 30 дана подноси
извештај Научном већу које доноси коначну одлуку о усвајању или неусвајању
извештаја студента.
(8) Кандидат има право да у року од најмање 6 (шест) месеци поднесе нови извештај.
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(9) Коначно неусвајање извештаја из става 8 овог члана значи испис кандидата са тог
студијског програма

без додељивања

ЕСПБ бодова по основу члана 5 став 2 тачка

4.
(10) Додељивање бодова по основу члана 5 став 2 тачка 5 овог правилника се врши
на основу поднетих докумената да је рад публикован (у штампаној или
електронској форми) или писма уредника да је рад прихваћен за штампу у
коначном облику.
(11) Додељивање бодова по основу члана 5 став 2 тачка 6 овог правилника се врши
на основу извештаја комисије за одбрану докторске дисертације да је студент
одбранио дисертацију.
(12) Студентима који су завршили академске специјалистичке студије или прву
годину магистарских студија у претходном трогодишњем периоду може да буде
признат као одслушан и положен део наставе из члан 5 став 2 тачка 1 уколико су на

академским специјалистичким студијама или општим курсевима на магистарским
студијама слушали и положили предмете који по свом садржају и обиму одговарају
појединим садржајима докторских студија, о чему одлучује Програмски савет
студијског програма на основу образложеног захтева студента подржаног од стране
ментора.
(13)

Студенти који

су у протеклих 8 (осам) година одбранили

магистарску тезу

из

области студијског програма на који је студент уписан могу да траже да им се та
теза призна као ревијални рад из члана 5 став 2 тачка 3 о чему одлучује Програмски
савет студијског програма.
Временски рокови за остваривање студијског програма докторских студија
Члан 7
(1) Студент остварује бодове из члана 5 став 2 тачке 1 и 2 у првој години докторских
студија, а најдуже у току прве две године докторских студија.
(2) Студент започиње

активности за стицање

бодова из члана 5

став 2 тачке 3 и 4 по

стицању свих бодова из претходног става и дужан је да те активности заврши
стицањем свих бодова унутар највише 30 (тридесет) месеци (студијски програми са
180 ЕСПБ бодова) односно 54 (педесет четири) месеци (студијски програми са 240

ЕСПБ).
(3) Укупно трајање докторских студија, укључујући и подношење коначне верзије
докторске дисертације на оцену, не може да премаши 6 (шест) година (студијски
програми са 180 ЕСПБ бодова) односно 8 (осам) година (студијски програми са 240
ЕСПБ).
(4) Студент мора да испуни услове за стицање бодова из члана 5 став 2 тачка 5
најкасније у тренутку подношења коначне верзије докторске дисертације на оцену,

што је и услов за прихватање докторске дисертације на оцењивање.
(5) Рокови из става 1, 2 и 3 овог члана могу да се продуже из изузетних и оправданих
разлога у укупном трајању од највише 18 (осамнаест) месеци.
(6) Образложен предлог одлуке о захтеву студента за продужење рокова из претходног
става подноси Програмски савет студијског програма Научном већу Факултета,

које доноси одлуку.
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(7) Студент има право да се жали на одлуку Научног већа Наставно-научном већу
Факултета које доноси коначну одлуку.
(8) Уколико студент не испуни захтеве студијског програма за добијање бодова у некој
фази докторских студија, исписује се са тог студијског програма без права
поновног уписа на исти програм, задржавајући претходно стечене ЕСПБ бодове.
Групација студијских програма докторских студија
Члан 8
(1) Два или више сродних студијских програма могу да се организују у групацију
програма.
(2) Научно веће Факултета даје сагласност на формирање групације на основу
заједничког образложеног предлога програмских савета студијских програма који
обједињују у групацију део својих активности.
(3) Групација програма формира координациону комисију паритетно састављену од по

2 члана програмских савета те групације која припрема предлог о заједничким
активностима у реализацији студијских програма (члан 2 став 2 тачке 1, 2 и 3 овог
правилника).
(4) Предлог заједничких активности је усвојен када га прихвате Програмски савети
студијских програма укључених у групацију, о чему се обавештава Научно веће
Факултета.
(5) Активности из члана 5 став 2 тачка 1 могу да се организују као заједничке и за већи
број студијских програма који нису укључени у групације програма.
Предлагање и усвајање студијских програма докторских студија
Члан 9
(1) Предлог студијског програма по правилу сачињава катедра.
(2) Изузетно,

предлог студијског

програма сачињава

комисија коју одреди декан,

уколико се ради о студијском програму који спроводи више катедри или који се
организује са другим високошколским институцијама или научним установама
(члан 2 став 5, 7 и 8 овог правилника).
(3) Научно веће разматра предлог студијског програма и уколико га усвоји доставља га
Наставно-научном већу на утврђивање.
(4) Утврђени

студијски

програм се доставља Сенату Универзитета

на усвајање и

подлеже даљем процесу акредитације у складу са Законом о високом образовању.
(5) Уколико Научно веће не усвоји предлог студијског програма, овај се враћа
предлагачу на дораду.
(6) Уколико се студијски програм не усвоји ни при поновном разматрању, декан може
да оформи експертску комисију од најмање 5 чланова, укључујући и експерте ван
Факултета, која даје мишљење о студијском програму.
(7) Наставно-научно веће разматра извештај комисије из претходног става и доноси
коначну одлуку о утврђивању предлога студијског програма или одбијању предлога
студијског програма.
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Садржај предлога студијског програма
Члан 10
(1) Предлог студијског програма садржи:
1) назив студијског програма и област студијског програма у складу са чланом 3
став 2 овог правилника;
2) образложење заснованости студијског програма сходно члану 4
овог
правилника;
3) обим студијског програма изражен у ЕСПБ бодовима (180 ЕСПБ или 240 ЕСПБ;
члан 5 став 1 овог правилника);
4) услове за упис на студијски програм у складу са чланом 14 овог правилника;
5) оквирни број студената у уписном циклусу за прва три циклуса;
6) најмањи број

уписаних студената за које ће се организовати настава

и могућу

групацију студијских програма (члан 8 овог правилника) уколико је број
уписаних студената мањи од наведеног броја;
7) листу обавезних и изборних предмета и модула са њиховим садржајем;
8) број наставника и сарадника Факултета који чини најмање 2/3 свих учесника у
настави, изузев студијских програма из члана 2 став 6 овог правилника;
9) списак учесника у извођењу наставе на студијском програму у складу са чланом
2 овог правилника уз приложене кратке био-библиографије из којих је очевидно
да су испуњени акредитациони

критеријуми

Националног

савета за високо

образовање;
10) процењено ангажовање на годишњем нивоу (сати наставе) учесника у
извођењу наставе;
11) начин извођења наставе и праћења рада студента из члана 5 став 2 тачке 1-3;
уколико је студијским програмом предвиђено учење на даљину (члан 3 став 4
овог правилника) посебно се образлаже прикладност овог начина учења за тај

12)
13)
14)
15)
16)
17)

део студијског програма;
опис начина рада студента из члана 5 став 2 тачка 4;
бодовну вредност исказану у ЕСПБ за сваки појединачну активност у складу са
чланом 5 овог правилника;
могућност коришћења наставних модула из већ постојећих студијских
програма докторских студија;
предлог учесталости расписивања конкурса за упис на студијски програм –
сваке године или једном у две године;
језик на коме се изводи студијски програм;
услови за прелазак са других студијских програма;

18) остала питања од значаја за извођење студијског програма и од значаја за
акредитацију студијског програма.
Програмски савет студијског програма
Члан 11
(1) За сваки усвојени и акредитовани студијски програм Научно веће именује
програмски савет од 7
чланова чији састав предлаже предлагач студијског

програма.
(2) Мандат чланова програмског савета је четири године и може да се обнови једанпут.
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(3) Чланови програмског савета студијског програма су наставници Факултета чија
научна делатност покрива област студијског програма.
(4) Истраживачи

ван Факултета

чија научна делатност

покрива област студијског

програма могу да чине до једне трећине броја чланова програмског савета.
(5) Лице може бити истовремено члан у највише два програмска савета.
Функција програмског савета
Члан 12
(1) Програмски савет:
1) предлаже Научном

већу расписивање

јавног позива за пријаву ментора на

одређени студијски програм;
2) предлаже Научном већу број и структуру кандидата за конкурс за упис на

3)
4)
5)
6)
7)
8)

одређени студијски програм;
анализира приспеле пријаве за менторе и доставља Научном већу предлог
ментора;
предлаже Научном већу састав комисије за упис на докторске студије;
разматра и предлаже Научном већу измене и допуне одређеног студијског
програма;
једанпут годишње доставља Научном већу извештај о одвијању одређеног
студијског програма;
разматра периодичне извештаје о раду студента;
остале послове предвиђене овим правилником;

9) разматра и друга питања која су од значаја за остваривање одеђеног студијског

програма.
Ментор
Члан 13
(1) За сваког уписаног студента на докторске студије, Научно веће Факултета одређује
ментора (код интердисциплинарних и мултидисциплинарних студијских програма
и коментора) на предлог програмског савета студијског програма, на основу
пријављених наставника на конкурс за избор ментора.
(2) Ментор и коментор су

по правилу наставници

Медицинског факултета;

изузетно,

коментор може да буде ван Медицинског факултета у случају када се део
истраживања у оквиру докторских студија обавља у установи коментора на основу
постојеће научне сарадње.
(3) Ментор руководи и надзире рад студента на докторским студијама.
(4) Ментор учествује у комисији за пријем студентата на докторске студије.
(5) Ментор је дужан да обезбеди материјалне и техничке услове за рад које води
изради докторске дисертације, односно да је руководилац пројекта релевантног за
студијски програм, или да је сарадник на оваквом пројекту, уз сагласност
руководиоца пројекта за пријем студента на рад на пројекту.
(6) Ментор заједно са студентом учествује у састављању плана истраживања,
формулисању теме докторске дисертације, избору предмета, припреми пријаве и

образложења теме докторске дисертације, и другим активностима везаним за
докторске студије.
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(7) Ментор се стара да истраживања теку по плану, тако да се сва истраживања
неопходна за израду докторске дисертације обаве у предвиђеном

временском року

и процењује да ли су истраживања достигла ниво неопходан за докторску
дисертацију, како у погледу обима, тако и квалитета.
(8) Ментор је дужан да доставља програмском савету периодични (на 6 месеци)
извештај о раду студента.
(9) Рад ментора оцењује програмски савет.
(10) Наставник Факултета у једном тренутку може да буде ментор у највише три
докторске дисертације пријављене по било ком основу (члан 1 став 2 овог
правилника).
(11) Изузетно, студент може да захтева промену ментора, достављајући писмено
образложење Програмском савету, које доноси одлуку.
(12) На одлуку из претходног става студент може да се жали Научном већу
Факултета, које доноси коначну одлуку.
Упис студента на докторске студије
Члан 14
(1) У прву годину докторских студија може да се упише лице које испуњава услове из

члана 59 Статута Факултета као и:
1) опште услове предвиђене Правилником о условима, начину и поступку уписа на
други и трећи степен академских студија Универзитета у Београду;
2) поседује диплому дипломских или интегрисаних дипломских студија стечену на

акредитованој институцији и валидну за Републику Србију;
3) за области молекуларне и експерименталне медицине: завршене интегрисане
студије медицине са 360 ЕСПБ бодова или дипломске академске студије

ветеринарске медицине, стоматологије или фармације од најмање 300 ЕСПБ
бодова или дипломске

академске

мастер студије

из области

молекуларне

биологије са најмање 300 ЕСПБ бодова;
4) за области превентивне медицине: завршене интегрисане студије медицине са
360 ЕСПБ бодова или дипломске академске студије ветеринарске медицине,
стоматологије или фармације са најмање 300
ЕСПБ бодова; изузетно на

студијске програме из области превентивне медицине може да се упише и лице
које је завршило дипломске академске студије из других области са најмање 300

ЕСПБ бодова о чему одлуку доноси Научно веће на предлог програмског савета;
5) изузетно, на студијски програм из области јавног здравља може да се упише
лице које је завршило дипломске академске студије (мастер) у трајању од
најмање 300 ЕСПБ бодова и уз је завршило последипломске студије из области

јавног здравља у обиму од 60 или 120 ЕСПБ;
6) за област интернистичких медицинских грана: завршене интегрисане студије
медицине са 360 ЕСПБ бодова, завршене академске специјалистичке студије из
одговарајуће интернистичке области и
започету или завршену специјализацију

из одговарајуће интернистичке гране;
7) за област хируршких медицинских грана: завршене интегрисане студије
медицине са 360 ЕСПБ бодова, завршене академске специјалистичке студије из
одговарајуће хируршке области и започету или завршену специјализацију из

одговарајуће хируршке гране;
8) изузетно, на студијске програме из тачке 6 и 7 се може уписати лице које има
завршене интегрисане студије медицине са 360 ЕСПБ бодова, завршене
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академске специјалистичке студије из неке од интернистичких односно
хируршких области које је показало смисао за научно-истраживачки

рад у тој

области што се доказује већим бројем публикација у часописима индексираним
у Medline бази података у којима је кандидат први или други аутор;
9) за област мултидисциплинарних и интердисциплинарних студија: неки од
услова из тачака 2-5 овог става, у зависности од предоминатног карактера
студија што се одређује студијским програмом;
10) за лице које има звање магистра медицинских наука не важи захтев о завршеним
академским специјалистичким студијама.
(2) На докторске студије може да пређе лице које је започело аналогне студије на

другој високошколској установи, о чему препоруку доноси Програмски савет а
одлуку Научно веће.
(3) Поред услова из става 1 овог члана од пријављених кандидата захтева се и:
1) познавање

енглеског

језика до нивоа могућности

комуникације

и праћења

научне литературе;
2) основна знања у коришћењу рачунара.
(4) Страни држављани могу да се упишу на докторске студије под условима као и

држављни Републике Србије, осим износа надокнаде (члан 23 овог правилника)
који се посебно утврђује.
(5) Приликом

уписа

на докторске

студије

склапа

се уговор

између

студента

и

Факултета којим се прецизирају међусобне обавезе.
(6) Студент добија индекс докторских студија.
Комисија за упис
Члан 15
(1) Комисију

за упис за сваки студијски

програм, састављену

од потенцијалних

ментора, одређује Научно веће на предлог Програмског савета.
(2) Комисија за упис сачињава почетни редослед кандидата за упис у прву годину
студијског програма докторских студија на основу степена испуњености услова
из
члана 14 овог правилника, опште просечне оцене остварене на диломским и

последипломским студијама, дужине студирања (за сваки месец студирања дуже од
30. октобра у години апсолвирања, средња оцена се умањује за 0,1), остварених

научних и стручних резултата.
(3) Предлог о

пријему кандидата

даје ментор на основу листе

из става 2 овог члана и

разговора са кандидатима, узимајући у обзир и мишљење осталих чланова
Комисије.
(4) Програмски савет даје предлог листе примљених кандидата даје Научном већу
Факултета које констатује и коначно утврђује листу.

Прекид докторских студија
Члан 16
(1) Студенту се на његов захтев одобрава мировање права и обавеза у складу са чланом
60 Статута Факултета.
(2) Статус студента на докторским студијама престаје уколико не испуни све
предиспитне и испитне обавезе у роковима предвиђеним чланом 7 овог правилника.
(3) Статус студента на докторским студијама престаје и у случају:
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1)
2)
3)
4)

завршетка студија;
исписивања са студија;
изрицања дисциплинске мере искључења са студија;
негативне оцене ментора о његовом раду у редовном извештају програмском
савету коју усвоји програмски савет и Научно веће.

(4) Лице коме је престао статус студента нема право на повраћај дела или целине

надокнаде из члана 23 овог правилника.

III.

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Пријављивање теме докторске дисертације
Члан 17
(1) Тему докторске дисертације може да пријави:
1) студент докторских студија најраније по остваривању 60 ЕСПБ бодова из члана

5 став 2 тачке 1-3 овог правилника;
2) лице које је у последњих 8 година публиковало најмање 4 рада категорије
М21/22 из једне тематске области а за коју је Факултет акредитован, при чему је
кандидат први аутор;
3) магистар наука у складу са чланом 1 став 2 тачка 3 овог правилника.
(2) Пријаву из тачке 1 става 1 овог члана разматра Програмски савет студијског
програма.
(3) Пријаву из тачке 1 став 2
и 3 овог члана
разматра Комисија за праћење пријаве,
израде и одбране докторских дисертација (у даљем тексту
Комисија за докторате),
која је тело које бира Научно веће Факултета на предлог Продекана за науку из

редова Већа.
(4) Лице из става 1 тачка 3 овог члана пријављује докторску дисертацију се у складу са
општим актима Факултета који су били на снази до доношења Статута Факултета и

овог правилника, а завршену дисертацију подноси на коначну оцену најкасније до
9. септембра 2012. године.

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА СТУДЕНТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
Пријава теме докторске дисертације
Члан 18
(1) Студент пријављује тему Програмском савету докторских студија.
(2) Пријава теме докторске дисертације студента докторских студија садржи:
1) наслов теме докторске дисертације;
2) назив студијског програма докторских студија на коме се дисертација остварује;
3) доказ да је студент прикупио најмање 60 ЕСПБ бодова из члана 5 став 2 тачке 1-

3 овог правилника;
4) име ментора (и коментора код интердисциплинарних и мултидисципли–нарних
студијских програма) и сагласност ментора (и коментора) на предлог теме;
5) институцију или институције на којима

ће се остваривати

рад на прикупљању

података и њихова сагласност за остваривање рада уколико се ради о
институцијама које нису наведене у студијском програму;
6) позитивна мишљења одговарајућих етичких комитета;
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7) назив и кратак сажетак пројекта у оквиру кога се остварује докторска
дисертација, као и постојање одговарајућих техничких и материјалних услова за
извођење истраживачког дела везаног за тему;
8) образложење теме докторске дисертације коју дају студент и ментор у
контексту сазнања у области из које се предлаже тема, са јасно постављеном
хипотезом и изричито наведеним циљем истраживања;
9) синопсис рада на прикупљању података који укључује и временски план рада;
10) технике и технологије

које ће бити коришћене

у прикупљању,

обради и

анализи података уз кратко образложење потребе и подесности;
11) обим личног ангажовања

студента

у примени

техника

и технологија

из

претходног става.
12) процену кандидата о могућем научном доприносу и литературу;
13) образложење не сме да буде дуже од 5 страница.
Прихватање теме докторске дисертације
Члан 19
(1) По подношењу пријаве која задовољава све услове из члана 18, Програмски савет
предлаже

Научном

већу Факултета

Комисију

за оцену

подобности

теме

и

кандидата.
(2) Комисија за оцену теме и кандидата састоји се од најмање три члана из реда
наставника и истраживача у одговарајућем научном звању од којих су бар два са
Медицинског факултета и бар један из друге установе, а који се баве датом научном

облашћу.
(3) Комисија доставља извештај Научном већу и Програмском савету по правилу у
року од 30 дана.
(4) Уколико је извештај позитиван и Научно веће га усвоји, извештај и препорука за
усвајање се прослеђују Наставно-научном већу Факултета на утврђивање.
(5) Утврђени

предлог извештаја се прослеђује Већу научне области Универзитета на

сагласност.
(6) Уколико

је извештај комисије негативан и Научно веће га усвоји као таквог,

предлог се враћа кандидату уз примедбе Комисије на дораду.
(7) Студент је дужан да у року од 30 (тридесет) дана врати Комисији кориговани
предлог са јасним назнакама у деловима који су измењени у складу са примедбама
Комисије; Комисија даје предлог одлуке Научном већу, које доноси коначну
одлуку.
(8) Уколико студент не врати кориговани предлог у року од 30 (тридесет) дана, сматра
се да је одустао од те теме, о чему се обавештава Програмски савет.
(9) Уколико Научно веће не усвоји извештај комисије, Научно веће именује нову
комисију.
Подношење завршене докторске дисертације
Члан 20
(1) Студент је дужан да поднесе на оцену завршену докторску дисертацију најкасније 6
(шест) година (студијски програми
са 180 ЕСПБ бодова) односно 8 (осам)
година

(студијски програми са 240 ЕСПБ) (члан 7 став 3 овог правилника).
(2) Докторска дисертација из члана 2 став 6, 7 и 8 може да буде и на енглеском језику,

с тим да садржи и следеће елементе на српском језику:
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1) сажетак;
2) кратак извод увода;
3) превод радне хипотезе;
4) кратак сажетак резултата;
5) превод закључака.
(3) Уз захтев за именовање Комисије за оцену завршене докторске дисертације,
студент подноси:
1) докторску дисертацију која као анекс садржи радове из члана 5 став 5 овог
правилника;
2) базу података у заштићеној електронској форми а која је емпиријска основа
докторске дисертације;
3) мишљење ментора.
(4) База података из тачке 2 претходног става се третира као скуп поверљивих података
на који се примењује члан 189 Статута Факултета, а којима имају приступ ментор,

чланови комисије за оцену и одбрану завршене докторске дисертације и особе
којима то одобри декан Факултета.
(5) Уколико је мишљење ментора (тачка 3 став 3 овог члана) негативно, Програмски
савет може да затражи додатна образложења од студента и ментора.
(6) Програмски савет упућује свој закључак о испуњености услова за одбрану
докторске дисертације Научном већу, посебно указујући на мишљење ментора.
Оцена завршене докторске дисертације
Члан 21
(1) Научно веће одређује комисију за оцену и одбрану завршене докторске
дисертације коју чине 3-5 чланова.
(2) Комисију за оцену и одбрану завршене докторске дисертације која је урађена у
сарадњи више институција (члан 2 став 6, 7 и 8) чине наставници Факултета у броју
предвиђеном уговором о студијама, а које одређује Научно веће на предлог
продекана за науку.
(3) Комисија подноси извештај Научном већу по правилу у року од 30 дана.
(4) Уколико је извештај позитиван и Научно веће га усвоји, извештај и препорука за
усвајање, уз навођење састава Комисије, се прослеђују Наставно-научном већу
Факулета на утврђивање.
(5) У састав комисије из става 1

овог члана не могу да уђу ментор и коментор

докторске дисертације.
(6) Утврђени предлог извештаја и састав комисије за одбрану докторске дисертације се
прослеђује Већу научне области Универзитета на сагласност.
(7) Уколико

је извештај комисије негативан и Научно веће га усвоји као таквог,

дисертација са примедбама комисије се враћа кандидату на дораду.
(8) Уколико Научно веће не усвоји извештај комисије, Научно веће именује нову
комисију.
(9) Изузетно, из образложених разлога, Наставно-научно веће Факултета може да
промени или допуни састав комисије из става 1 овог члана.
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Одбрана завршене докторске дисертације
Члан 22
(1) По добијању сагласности Већа научне области заказује се јавна одбрана докторске
дисертације и јавно се објављују место и време одбране.
(2) Јавна одбрана докторске дисертације студента докторских студија мора да буде
заказана најкасније 4 месеца по добијању сагласности из претходног става.
(3) Докторска дисертација остваре сходно одредбама члана 2 став 6 и 8 може
да се
брани на енглеском језику.
(4) За одбрану докторске дисертације кандидат подноси:
1) одштампану

докторску дисертацију

у потребном броју примерака,

која као

анекс садржи радове из члана 5 став 5, служби Факултета која је доставља
комисији за оцену и одбрану;
2) дисертацију у електронској форми, заштићену од могућности мењања;
3) извештај ментора у коме описује тему и садржај дисертације, њену
оригиналност, као и допринос докторанта свакој појединачној публикацији/раду
који се наводе у вези са дисертацијом, а који извештај чини саставни део
архивског примерка докторске дисертације.
(5) У коначној верзији докторске

дисертације

налази се списак чланова комисије,

ментора (и коментора) и њихови потписи.
(6) Ментор (и коментор) присуствује јавној одбрани, али није члан Комисије за
одбрану.
(7) После одбране докторске дисертације комисија утврђује да је студент одбранио
докторску дисертацију или да студент није одбранио докторску дисертацију.
(8) Уколико је студент објавио више радова од броја предвиђених чланом 5 ставом 5
овог правилника при чему је збирни импакт фактор већи од један и одбранио је
докторску дисертацију, оцена докторске дисертације је cum laude (са одликом).
(9) Уколико је кандидат објавио најмање двоструко више радова од броја предвиђених
чланом 5 ставом 5 овог правилника при чему је збирни импакт фактор већи од два и

одбранио је докторску дисертацију, оцена докторске дисертације је summa cum
laude (изврстан).
(10)

Успешном јавном одбраном докторске дисертације, студент докторских студија

стиче право да буде промовисан у научно звање „доктор медицинских наука“
(Dr.Sci.Med. – уколико су студије обима 180 ЕСПБ односно Dr.Sci.Med./Ph.D. –
уколико су студије обима 240 ЕСПБ).
(11) Продекан за науку, након пријема извештаја о одбрањеној дисертацији, упућује
предлог за промоцију доктора наука ректору Универзитета у Београду који

обавља

промоцију доктора наука.
(12) Уколико студент није одбранио докторску дисертацију, не признају му се
бодови из члана 5 став 6 овог правилника а задржава остале стечене бодове; овакав

студент не може да поново упише исти студијски програм или да поново пријави
докторску дисертацију по овом основу.
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Надокнада трошкова
Члан 23
(1) Студент надокнађује:
1) трошкове наставе и трошкове пријаве теме докторске дисертације, одобравања
теме докторске дисертације, оцене завршене докторске дисертације и одбране
завршене докторске дисертације;
2) трошкове рада комисија у појединим фазама одобравања докторске тезе и њене

одбране;
3) уколико je студент

сарадник Факултета или

ради на пројекту у коме је

Факултет институционални носилац пројекта, ослобађа се плаћања надокнаде из

претходне тачке, на свој захтев и уз подношење одговарајућих доказа, о чему
одлучује декан Факултета.
(2) Уколико је студент ослобођен плаћања трошкова рада комисија (тачка 2 претходног

члана), чланови комисија не примају надокнаду.
(3) Уколико је исто лице члан више комисија које оцењују једну дисертацију из става 1

тачке 2 овог члана, пуни износ за надокнаду прима за рад у једној комисији, а за рад
у другој комисији прима 35% пуног износа.
(4) Студент уплаћује најмање 50% износа из става 1 тачка 1 овог члана приликом
склапања Уговора о упису на докторске студије, 20% пре отпочињања активности
за стицање бодова из члана 5 став 2 тачке 3 и 4 овог правилника, а остатак
пропорционално подељен и пре извршења радњи у поступку пријаве, одобравања и

одбране докторске дисертације.
(5) Студент уплаћује најмање 50% износа из става 1
тачка 2 овог члана при пријави
теме докторске дисертације а остатак при подношењу завршене докторске
дисертације.
(6) Студент се ослобађа плаћања дела надокнаде трошкова наставе из става 1 тачка 1
овог члана уколико му је признат као одслушан и положен део студијског програма
у складу са чланом 6 став 12 овог правилника, пропорционално броју бодова који
му се признају.
(7) Сарадници

Факултета и студенти који раде на пројектима у којима је Факултет

институционални носилац пројекта могу да буду ослобођени плаћања целине или
дела трошкова из става 1 тачка 1 о чему одлучује декан Факултета на захтев
студента и мишљења ментора и програмског савета студијског програма.
(8) Средства која студент уплати су неповратна.
(9) Висину и структуру трошкова из става 1 тачка 1 и 2 одређује Савет Факултета

најмање једанпут годишње.

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ЗАСНОВАНА НА ОБЈАВЉЕНИМ РАДОВИМА
Пријава теме докторске дисертације
Члан 24
(1) Тему докторске дисертације може да пријави држављанин Републике Србије са
академским звањем доктора медицине и стручним звањем специјалисте здравствене

струке клиничких грана медицине, које је као први аутор објавило у последњих 8
година најмање 4 радова категорије М21/22 из тематске области за коју је Факултет

акредитован.
(2) Пријава теме из става 1 овог члана садржи:
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1) наслов теме докторске дисертације;
2) сажетак докторске дисертације;
3) кратак контекстуални

преглед области из које се теза пријављује уз

прилагање

најмање два ревијска рада не старија од 2 године објављена у часописима
категорије М21/22 који се односе на област из које се теза прјављује;
4) радове кандидата на којима је тема заснована, с тим да су радови објављени у
штампаној или електронској форми или коначно прихваћени за објављивање,

5)
6)
7)
8)

што се доказује званичним писмом уредника публикације;
целокупну библиографију кандидата;
синопсис тезе са експлицитним референцама на радове из тачке 4 овог става;
процењени обим непубликованих података који ће бити коришћен у писању
тезе, а који не може да пређе 20% свих података;
мишљење одговарајућих етичких комитета о етичким аспектима предложене
тезе.

(3) Кандидат

може да затражи именовање ментора из редова наставника Факултета

који се баве датом области.
(4) Менторство је је део наставне делатности наставника Факултета и као такво се
вреднује при оцени наставног рада, у складу са општим актима Факултета.
(5) Приликом пријављивања теме из става 1 овог члана између кандидата и Факултета
се склапа уговор којим се прецизирају међусобна права и обавезе.
Одобравање теме докторске дисертације
Члан 25
(1) Комисија за докторате формира комисију од 3-5 чланова која разматра материјал из

претходног члана, посебно:
1) испуњеност услова из члана 24 став 1;
2) релеватност радова из члана 24 став 1 у односу на предлог теме;
3) конзистентност радова у односу на тематику и у односу на предложену тему
дисертације.
(2) Утврђени став Комисија за докторате, укључујући и предлог ментора уколико је то
кандидат тражио, упућује се Научном већу факултета по правилу 60 дана по

подношењу захтева.
(3) Уколико је извештај позитиван и Научно веће га усвоји, извештај и препорука за
усвајање се прослеђују Наставно-научном већу Факулета на утврђивање.
(4) Утврђени

предлог извештаја се прослеђује Већу научне области Универзитета на

сагласност.
(5) Уколико

је извештај Комисије негативан и Научно веће га усвоји као таквог,

предлог се враћа кандидату уз примедбе Комисије на дораду.
(6) Кандидат је дужан да одговори на примедбе Комисије најкасније у року од 30 дана,

после чега се сматра да је кандидат одустао.
(7) Комисија упућује извешај Научном већу које доноси коначну одлуку.
(8) Уколико Научно веће не усвоји извештај комисије, Научно веће именује нову
комисију.
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Подношење завршене докторске дисертације
Члан 26
(1) Кандидат је дужан да завршену дисертацију преда најдуже 18 месеци по добијању
сагласности Већа научне области Универзитета.
(2) Уз захтев за именовање Комисије за оцену и одбрану завршене докторске
дисертације, студент подноси:
1) докторску дисертацију која као анекс садржи радове кандидата на којима је
дисертација заснована;
2) базу података који се не налазе у радовима из претходне тачке а који су ушли у
докторску дисертацију, у заштићеној електронској форми;
3) мишљење ментора, уколико је кандидат тражио именовање ментора.
(3) База података из тачке 2 претходног става се третира као скуп поверљивих података
на који се примењује члан 189 Статута Факултета, а којима имају приступ ментор,

чланови комисије за оцену и одбрану завршене докторске дисертације и особе
којима то одобри декан Факултета.
(4) Уколико кандидат не преда завршену дисертацију у року из става 1 овог члана,

поступак одобравања тезе се понавља.
(5) Изузетно, Научно веће може да одобри продужење рока из става 9 уколико
кандидат документује да његови радови категорије Р51, а који су публиковани у
међувремену, могу да допринесу побољшању квалитета докторске дисертације.
Оцена завршене докторске дисертације
Члан 27
(1) Научно веће одређује комисију за оцену и одбрану докторске дисертације коју
чине 3-5 чланова.
(2) Комисија подноси извештај Научном већу по правилу у року од 30 дана.
(3) Уколико је извештај позитиван и Научно веће га усвоји, извештај, састав Комисије

за одбрану докторске дисертације и препорука за усвајање се прослеђују Наставнонаучном већу Факулета на утврђивање.
(4) У састав комисија из става 1 и 3 овог члана не може да уђе ментор.
(5) Утврђени предлог извештаја и састава Комисије за одбрану докторске дисертације
се прослеђује Већу научне области Универзитета на сагласност.
(6) Уколико

је извештај комисије негативан и Научно веће га усвоји као таквог,

дисертација са примедбама Комисије се враћа кандидату на дораду.
(7) Уколико Научно веће не усвоји извештај комисије, Научно веће именује нову
комисију.
Одбрана завршене докторске дисертације
Члан 28
(1) По добијању сагласности Већа научне области заказује се јавна одбрана докторске
дисертације и јавно се објављују место и време одбране.
(2) Јавна одбрана докторске дисертације студента докторских студија мора да буде
заказана најкасније 4 месеца по добијању сагласности из претходног става.
(3) За одбрану докторске дисертације кандидат подноси:
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1) одштампану докторску дисертацију у потребном броју примерака служби
Факултета која је доставља комисији за оцену и одбрану, која садржи радове из

тачке као анекс дисертације;
2) дисертацију у електронској форми, заштићену од могућности мењања;
3) извештај ментора уколико је кандидат тражио његово имановање, а који
извештај чини саставни део архивског примерка докторске дисертације.
(4) У коначној верзији докторске

дисертације

налази се списак чланова комисије,

ментора и њихови потписи.
(5) Ментор присуствује јавној одбрани, али није члан Комисије за одбрану.
(6) После одбране докторске дисертације комисија утврђује да је студент одбранио
докторску дисертацију или да студент није одбранио докторску дисертацију.
(7) Уколико је кандидат објавио више радова од броја предвиђених чланом 24 ставом 1
овог правилника и одбранио је докторску дисертацију, оцена докторске дисертације
је cum laude (са одликом).
(8) Уколико је кандидат објавио најмање 50% више радова од броја предвиђених
чланом 24 ставом 1 овог правилника и одбранио је докторску дисертацију, оцена
докторске дисертације је summa cum laude (изврстан).
(9) Успешном јавном одбраном докторске дисертације кандидат стиче право да буде
промовисан у научно звање „доктор медицинских наука“ (Dr.Sci.Med.).
(10) Продекан за науку, након пријема извештаја о одбрањеној дисертацији, упућује
предлог за промоцију доктора наука ректору Универзитета у Београду који

обавља

промоцију доктора наука.
(11) Уколико студент није одбранио докторску дисертацију, не може да пријави
другу докторску тезу на основу свих истих радова.
Надокнада трошкова
Члан 29
(1) Кандидат надокнађује:
1) административне

трошкове што укључује трошкове пријаве и обраде пријаве

теме докторске дисертације, одобравања теме докторске дисертације, оцене
завршене докторске дисертације и одбране завршене докторске дисертације;
2) трошкове рада комисија у појединим фазама одобравања докторске тезе и њене

одбране.
(2) Уколико је исто лице члан више комисија из става 1 тачке 2 овог члана, пуни износ
за надокнаду прима за рад у једној комисији, а за рад у другој комисији прима 35%
пуног износа.
(3) Кандидат уплаћује најмање 60% износа из става 1 тачка 1 овог члана приликом
склапања уговора о пријављивању докторске дисертације, а остатак при
подношењу завршене докторске дисертације на оцену.
(4) Кандидат уплаћује најмање 50% износа из става 1 тачка 2 овог члана при пријави
теме докторске дисертације а остатак при подношењу завршене докторске
дисертације.
(5) Сарадник Факултета чији су радови који служе као основа за докторску
дисертацију (члан 24 тачка 1) остварени на Факултету може да буде ослобођен
плаћања дела трошкова из став 1 тачка 1 овог члана, о чему одлуку доноси декан
Факултета на основу мишљења катедре на којој ради кандидат.
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(6) Средства која кандидат уплати су неповратна.
(7) Висину и структуру трошкова из става 1 тачка 1 и 2 одређује Савет Факултета

најмање једанпут годишње.

IV.ЕТИЧНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НАУЧНОГ РАДА
Члан 30
(1) У свом раду на изради докторске дисертације сви студенти и кандидати су дужни
да у потпуности поштују и примењују узусе етичких начела, добре лабораторијске
праксе, добре клиничке праксе и осталих принципа који обезбеђују интегрите
научног рада.
(2) Прекршај

принципа из става 1 овог члана може да буде основа за искључивање

студента/кандидата из даљег процеса израде докторске дисертације о чему предлог
дају тела која прате рад студента/кандидата, а одлучује Научно веће.
(3) Уколико се утврди да је одбрањена докторска дисертација у којој су коришћени
резултати и материјали којима се крше принципи из става 1 овог члана, поред

законских санкција, том лицу се ускраћује право да убудуће пријави докторску
дисертацију на Факултету.

V. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА КОЈУ ПРИЈАВЉУЈЕ МАГИСТАР НАУКА
Временско ограничење за одбрану докторске дисертације по основу звања магистар
медицинских наука
Члан 31
(1) Докторску дисертацију може да пријави и одбрани лице са стеченим звањем
магистра медицинских наука најкасније до 9. септембра 2012. године (Члан 128
Закона о високом образовању).
Пријава теме докторске дисертације
Члан 32
(1) Тему докторске дисертације може да пријави лице са академским звањем магистра
медицинских наука стеченог у Републици Србији.
(2) Пријаву са документацијом кандидата за израду докторске дисертације разматра
Комисија за докторате.
(3) Комисија за докторате је дужна да у року од месец дана прегледа достављену
пријаву кандидата и у овој фази пружа стручну помоћ кандидату.
(4) Комисија процењује да ли је кандидат испунио основне услове предвиђене овим
правилником и да ли су пријављена тема и образложење основани.
(5) Уколико су испуњени услови из претходног става Комисија позива кандидата да
усмено образложи свој будући рад на докторској дисертацији пред члановима
Комисије за докторате, у присуству будућег ментора.
(6) Уколико Комисија установи мањкавости пријављене теме и/или образложења,
кандидату и ментору се примедбе достављају писмено, у року не дужем од два

месеца.
(7) Комисија може ангажовати наставнике Факултета

као стручну помоћ за одређене

области и када они нису чланови Комисије или Научног већа и може их позвати на

састанак Комисије.
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(8) Приликом пријављивања теме између кандидата и Факултета се склапа уговор
којим се прецизирају међусобна права и обавезе.
Одобравање теме докторске дисертације
Члан 33
(2) Када су задовољени

сви формални услови за пријаву теме и усмено образложење

повољно оцењено, Научно веће на предлог Комисије за докторате образује
комисију за оцену подобности теме и кандидата и именује ментора.
(3) Менторство је је део наставне делатности наставника Факултета и као такво се
вреднује при оцени наставног рада, у складу са општим актима Факултета.
(4) Комисија за оцену теме и кандидата састоји се од најмање три члана из реда
наставника и истраживача у одговарајућем научном звању од којих су бар два са
Факултета и бар један из друге установе, а који се баве датом научном облашћу.
(5) Комисија доставља извештај Научном већу по правилу у року од 30 дана.
(6) Уколико је извештај позитиван и Научно веће га усвоји, извештај и препорука за
усвајање се прослеђују Наставно-научном већу Факултета на утврђивање.
(7) Утврђени

предлог извештаја се прослеђује Већу научне области Универзитета на

сагласност.
(8) Уколико

је извештај комисије негативан и Научно веће га усвоји као таквог,

предлог се враћа кандидату уз примедбе комисије на дораду.
(9) Уколико Научно веће не усвоји извештај комисије, Научно веће именује нову
комисију.
Подношење завршене докторске дисертације
Члан 34
(1) Кандидат је дужан да завршену дисертацију преда у року који узима у обзир
временска ограничења из Закона о високом образовању (члан 128)
и овог

правилника (члан 1 став 2 тачка 3, члан 31).
(2) Уз захтев за именовање

Комисије

за оцену завршене

докторске

дисертације,

кандидат подноси:
1) докторску дисертацију;
2) најмање један публикован рад из области докторске дисертације у коме је
кандидат први аутор или други аутор уколико је ментор први аутор у часопису
који је индексиран у CC и/или SCI бази података;
3) базу података у заштићеној електронској форми а која је емпиријска основа
докторске дисертације;
4) мишљење ментора.
(3) База података из тачке 3 претходног става се третира као скуп поверљивих података
на који се примењује члан 189 Статута Факултета, а којима имају приступ ментор,

чланови комисије за оцену и одбрану завршене докторске дисертације и особе
којима то одобри декан Факултета.
Оцена завршене докторске дисертације
Члан 35
(1) Научно веће одређује комисију за оцену и одбрану докторске дисертације коју
чине 3-5 чланова.
(2) Комисија подноси извештај Научном већу по правилу у року од 30 дана.
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(3) Уколико је извештај позитиван и Научно веће га усвоји, извештај, састав комисије
за одбрану докторске дисертације и препорука за усвајање се прослеђују Наставнонаучном већу Факулета на утврђивање.
(4) У састав комисија из става 1 и 3 овог члана не може да уђе ментор.
(5) Утврђени предлог извештаја и састава Комисије за одбрану докторске дисертације
се прослеђује Већу научне области Универзитета на сагласност.
(6) Уколико

је извештај комисије негативан и Научно веће га усвоји као таквог,

дисертација са примедбама комисије се враћа кандидату на дораду.
(7) Уколико Научно веће не усвоји извештај комисије, Научно веће именује нову
комисију.
Одбрана завршене докторске дисертације
Члан 36
(1) По добијању сагласности Већа научне области заказује се јавна одбрана докторске
дисертације и јавно се објављују место и време одбране.
(2) Јавна одбрана докторске дисертације студента докторских студија мора да буде
заказана најкасније 4 месеца по добијању сагласности из претходног става, водећи
рачуна о роковима из члана 1 став 2 тачка 3.
(3) За одбрану докторске дисертације кандидат подноси:
1) одштампану докторску

дисертацију, која као анекс садржи рад/радове из члана

34 став 2 тачка 2 у потребном броју примерака;
2) дисертацију у електронској форми, заштићену од могућности мењања;
3) извештај ментора, а који извештај чини саставни део архивског примерка
докторске дисертације.
(4) У коначној верзији докторске дисертације налази се списак чланова комисије, име
ментора и њихови потписи.
(5) Ментор присуствује јавној одбрани, али није члан Комисије за одбрану.
(6) После одбране докторске дисертације комисија утврђује да је студент одбранио
докторску дисертацију или да студент није одбранио докторску дисертацију.
(7) Уколико је студент објавио до три пута више радова од броја предвиђених чланом
34 ставом 2 тачка 2 овог правилника и одбранио је докторску дисертацију, оцена
докторске дисертације је cum laude (са одликом).
(8) Уколико је кандидат објавио четири и више пута радова од броја предвиђених
чланом 34 ставом 2 тачка 2 овог правилника и одбранио је докторску дисертацију,

оцена докторске дисертације је summa cum laude (изврстан).
(9) Успешном јавном одбраном докторске дисертације кандидат стиче право да буде
промовисан у научно звање „доктор медицинских наука“ (Dr.Sci.Med.).
(10) Продекан за науку, након пријема извештаја о одбрањеној дисертацији, упућује
предлог за промоцију доктора наука ректору Универзитета у Београду који

обавља

промоцију доктора наука.
(11) Уколико студент није одбранио докторску дисертацију, не може да пријави
другу докторску тезу на основу свих истих података (члан 34 став 2 тачка 3).
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Надокнада трошкова
Члан 37
(1) Кандидат надокнађује:
1) административне трошкове што укључује трошкове пријаве и обраде пријаве
теме докторске дисертације, одобравања теме докторске дисертације, оцене
завршене докторске дисертације и одбране завршене докторске дисертације;
2) трошкове рада комисија у појединим фазама одобравања докторске тезе и њене

одбране.
(2) Уколико је исто лице члан више комисија из става 1 тачке 2 овог члана, пуни износ
за надокнаду прима за рад у једној комисији, а за рад у другој комисији прима 35%
пуног износа.
(3) Кандидат уплаћује најмање 60% износа из става 1 тачка 1 овог члана приликом
склапања уговора о пријављивању докторске дисертације, а остатак при
подношењу завршене докторске дисертације на оцену.
(4) Кандидат уплаћује најмање 50% износа из става 1 тачка 2 овог члана при пријави
теме докторске дисертације а остатак при подношењу завршене докторске
дисертације.
(5) Сарадник Факултета који је магистрирао на Факултету може да буде ослобођен
плаћања дела трошкова из става 1 тачка 1 овог члана, о чему одлуку доноси декан
Факултета на основу мишљења катедре на којој ради кандидат.
(6) Средства која кандидат уплати су неповратна.
(7) Висину и структуру трошкова из става 1 тачка 1 и 2 одређује Савет Факултета

најмање једанпут годишње.

ЈЕДНАКОСТ ЗВАЊА „ДИПЛОМИРАНИ” И „МАСТЕР”
Члан 38
(1) Сходно Аутентичном тумачењу одредаба члана 127. ст. 1. и 2. Закона о високом
образовању (Службени гласник Републике Србије, број 100/07) носиоци звања
„дипломирани” стечених по програмима који

су донесени пре 10. септембра 2005.

године могу да конкуришу за упис на докторске студије под условима за носиоце
академског звања „мастер” а одређених овим правилником.

VI.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39
(1) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину пријаве и
одбране докторских дисертација на Медицинском факултету у Београду од јуна

2004. Године.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ
ДЕКАН
________________________
Проф. др Богдан Ђуричић

