
 

Назив предмета: Увод у докторску дисертацију ДД1 

Наставник или наставници: Изабрани ментор и евентуално члан(ови) будуће комисије за оцену и одбрану 

Статус предмета: обавезан, четврти семестар 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: положени сви обавезни предмети закључно са трећим семестром 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета јесте да се студент уведе у пројекат докторске дисертације, односно да се студенту омогући 

стицање специфичних теоријских сазнања и овладавање методолошко-софтверским апликацијама потребитим у 

погледу одабира теме докторске дисертације и конструкције истраживачке идеје и нацрта. Увод у докторску 

дисертацију је резултат консултација и интеракције студента са ментором и представља савладавање специфичног 

плана и програма  истраживања  за потребе израде докторске дисертације. 

Исход предмета  

Оспособљавање студента за дефинисање теме докторске дисертације, припрему и израду конструкције истраживачке 

идеје и нацрта. 

Садржај предмета 

Увод у докторску дисертацију је самостални рад студента кроз координиран рад студента и изабраног ментора. Изабрани 

ментор води студента у његовом раду и пружа му помоћ у целокупном процесу израде кроз:  

o избор теме докторске дисертације,  

o идентификовање неопходне структуре квалитетне докторске дисертације,  

o постављање циља, предмета рада и метода рада  

o избор начина обраде истраживачке идеје, 

o коначно обликовање истраживачког нацрта 

Препоручена литература  

Релевантни, домаћи и међународни извори (монографије, књиге, научни и стручни радови,...) у области којој припада тема рада. 

Број часова  активне наставе:4 Теоријска настава:  Студијски истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

Самосталан истраживачки рад кандидата, преглед литературе, консултације са изабраним професором. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Научни истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао / није савладао 

 

 

 

  



 

 

Назив предмета: Докторски колоквијум ДД2 

Наставник или наставници: Сви професори из уже научне области којој припада предложена тема докторске 

дисертације студента 

Статус предмета: обавезан, пети семестар 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: положени сви предмети из претходних семестара 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студент покаже да је овладао потребним научно-истраживачким методама и да је идентификовао 

конкретан актуелан и релевантан проблем коме ће бити посвећен током израде докторске дисертације као и да постави 

и изложи план његовог решавања. На докторандском колоквијуму студент брани и презентује своја дотадашња 

истраживања везана за предложену тему докторске дисертације. Студент, такође, образлаже постављене циљеве, 

хипотезе и садржај дисертације, претходно припремљене у писаној форми. Циљ је да  студент образложи предложену 

тему и структуру докторске дисертације, постављене циљеве, хипотезе и очекивани научни допринос дисертације, у 

складу са сугестијама професора из уже научне области којој припада предложена тема докторске дисертације студента. 

Исход предмета  

Студент је оспособљен да на основу претходне анализе уочи актуелан проблем у изучаваној ужој научној области за 

који верује да може током самосталног истраживачког рада да пружи значајне научне доприносе. Способан је да опише 

форму очекиваног научног доприноса, изложи полазне хипотезе и могуће/очекиване научне резултате. Такође, способан 

је да наведе основне методе истраживања које ће користити при решавању постављеног проблема и образложи њихов 

избор, наведе план истраживања са предвиђеном динамиком реализације, наведе оквирни садржај рада као приказа 

резултата истраживања и наведе литературу коју ће користити у истраживању. 

Садржај предмета 

На докторском колоквијуму студент брани и презентује своја дотадашња истраживања везана за предложену тему 

докторске дисертације. Студент, такође, образлаже постављене циљеве, хипотезе и садржај дисертације. Образлагање 

предложене теме и структуре докторске дисертације, постављених циљева, хипотеза и очекиваног научног доприноса 

дисертације, у складу са сугестијама професора из уже научне области којој припада предложена тема докторске 

дисертације студента. 

Препоручена литература  

Релевантни, домаћи и међународни извори (монографије, књиге, научни и стручни радови,...) у области којој припада тема рада. 

Остали часови: 10 Теоријска настава:  Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 

Презентација плана истраживања везаних за предложену тему докторске дисертације, образлагање циљева, хипотеза и 

начелни садржај докторске дисертације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Не оцењује се бројчано, већ само описно: савладао / није савладао, у смислу ако је савладао студенту се 

омогућава да пријави тему докторске дисертације. 

  



Назив предмета: Научно-истраживачки рад 4 ДД1 

Наставник или наставници: Изабрани ментор 

Статус предмета: обавезан, пети семестар 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положен докторски колоквијум 

Циљ предмета 

Научно-истраживачки рад 4 има за циљ излагање пројекта дисертације и зацртане трасе њене теоријско-методолошке 

реализације суду уже-стручне научне заједнице inter alia и кроз учествовање на међународним семинарима за 

докторанде или посредством краћих студијских боравака на истраживачким&високошколским установима у 

иностранству. Из интеракција са уже стручним сегментом научне заједнице, проучавајући литературу и расположиве 

базе, докторанд се поред осталог упознаје са најновијим теоријским помацима у вези са одабреном темом дисертације, 

као и са методама које су намењене за превазилажење проблема недостајућих, недовољно обимних или недовољно 

квалитетних података у сличним научно-истраживачким подухватима. Циљ овог дела истраживања огледа се у стицању 

додатно потребних компетенција и искустава докторанада, кроз решавања комплексних иницијално неантиципираних 

проблема у истраживању и препознавање могућности за примену претходно стечених и новоусвојених знања у пракси. 

Исход предмета  

Оспособљеност студента да самостално примењује претходно стечена знања из различитих подручја које су изучавали, 

ради сагледавања структуре и неантиципираних аспеката задатог проблема а све у циљу извођењу закључака о могућим 

правцима његовог коначног решавања. Кроз изложеност суду и саветима уже-стручне међународне научне заједнице, 

кроз консултовање најсвежијих истраживачких продора у одабраном пољу, светске литературе и расположивих база, 

студенти продубљују теоријско-методолошка знања из изабраног подручја. Такође, докторанди у оквиру овог предмета 

овладавају допунским методама, техникама и приступима, који се односе на превазилажење иницијално 

неантиципираних теоријских или емпиријских препрека у реализацији пројекта дисертације.   

Садржај предмета 

Научно-истраживачки рад предсатвља истраживачки рад кандидата у коме он примењује методологију научно-

истраживачког пројеката. Студент се излаже суду, најновијим сазнањима и саветима уже-стручне научне заједнице кроз 

похађање међународних семинара и конференција намењених докторандима, или кроз краћи студијски боравак на 

истраживачкој&високошколској институцији у иностранству. Студент ороучава научну  литературу, расположиве базе 

и допунске емпиријске технике, те врши анализе у циљу изналажења коначног решења истраживачког задатка. Својим 

радом студент доказује да је припремљен за израду докторске дисертације. 

Препоручена литература  

Релевантни, домаћи и међународни извори (монографије, књиге, научни и стручни радови,...) у области којој припада тема рада. 

Број часова активне 

наставе:20 

Теоријска настава:  Студијски истраживачки рад: 20 

Методе извођења наставе 

Менторски рад, самостално претраживање литературе, консултативан рад, консултативан рад са другим релевантним 

стручњацима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Научно истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао / није савладао 

 

 

  



Назив предмета: Докторска дисертација 2 (истраживање) ДД1 

Наставник или наставници: Изабрани ментор 

Статус предмета: обавезан, шести семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: прихваћена пријава теме докторске дисертације  

Циљ предмета 

Циљ предмета је примена напредних теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања у 

реализацији истраживачког дела докторске дисертације. У оквиру дела израде истраживачког дела докторске 

дисертације студент посебно изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи 

закључке о могућим начинима његовог решавања те материјализује крајњи истраживачки допринос своје будуће 

дисертације. 

Исход предмета  

Студент је оспособљен за самосталану реализацију истраживачког дела докторске дисертације. Студент је оспособљен 

да креира инструмент истраживања, прикупи податке на узорку истраживања, примени квантитативну и/или 

квалитативну обраду података, анализира их, поставља сопствена мерила за критичку евалуацију анализираних 

података. Материјализује се конретан истраживачки допринос дисертације. 

Садржај предмета 

Истраживачки рад представља самостални рад студента у коме он примењује и/или унапређује теоријску грађу и научно-

истраживачку методологију рада дефинисану у пријави докторске дисертације. Овим радом се доказује да је студент 

овладао теоријским поставкама истраживања, теоријским и емпиријским знањима из области којом се бави и да је 

успешно реализовао један комплетан истраживачки процес кроз:  

o уочавање проблема,  

o теоријску обраду проблема,  

o истраживачки део кроз план реализације и организације истраживања,  

o обрада и анализа добијених резултата истраживања 

Препоручена литература  

Релевантни, домаћи и међународни извори (монографије, књиге, научни и стручни радови,...) у области којој припада тема рада. 

Број часова активне 

наставе:20 

Теоријска настава:  Студијски истраживачки рад: 20 

Методе извођења наставе 

Менторски рад, самостални истраживачки рад, теренски рад, консултативан рад са другим релевантним стручњацима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Научно истраживачки рад се не оцењује бројчано, већ само описно: савладао / није савладао 

 

 

  



Назив предмета: Докторска дисертација 3 (писање и одбрана дисертације) ДД2 

Наставник или наставници: Изабрани ментор 

Статус предмета: обавезан, шести семестар 

Број ЕСПБ: 25 

Услов: Положен предмет Докторска дисертација 2, публикован рад из НИР 3 или обезбеђена званична потврда о 

прихвату рада. 

Циљ предмета 

Комплетирање знања о начину, структури, стилу и форми писања докторске дисертације након извршених анализа и 

других активности које су изведене у оквиру истраживачког дела докторске дисертације. Израдом докторске 

дисертације студенти стичу научно искуство креирања кроз писање писање у оквиру које је потребно описати 

проблематику, спроведене методе, поступке и резулатате до којих се дошло, укључив и презентовање доприноса развоју 

науке и примени својих научних истраживања у пракси. Поред тога, циљ писања и одбране докторске дисертације је 

развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме у погодној и прегледној форми, те да их 

сажму у формат захвалан за јавно презентовање, као и да одговарају на примедбе и питања у вези са задатом 

проблематиком. 

Исход предмета  

Оспособљен је да опише форму очекиваног научног доприноса, тестира полазне хипотезе и изложи да ли су остварени 

очекивани научни резултати. Писањем докторске дисертације студенти стичу одређена искуства која могу применити у 

пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном 

одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси 

треба презентовати резултате опширнијег научног рада. 

Садржај предмета 

Писање и саопштавање научно-истраживачких резулата у форми докторске дисертације. Студент припрема и брани 

писану докторску дисертацију јавно у договору са ментором и у складу са предвиђеним правилима и поступцима 

универзитета. 

Препоручена литература  

Релевантни, домаћи и међународни извори (монографије, књиге, научни и стручни радови,...) у области којој припада тема рада. 

Остали часови: 10 Теоријска настава:  Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 

Менторски рад, самостални истраживачки рад, консултативан рад са другим релевантним стручњацима. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Писање и одбрана докторске дисертације се не оцењује бројчано, већ само описно успешно одбранио / 

није одбранио 
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