УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 2130/V
Датум: 12.07.2017. год.
Крагујевац

Наставно—научно веfiе Економског факултета у Крагујевцу, на основу чл. 87. ст. І . алинеја
34. Статута Факултета, на предлог Комисије за докторске студије и Катедри, на седници
одржаној 12.07.2017. године, донелоје

ОДЛУКУ
о изменама и допунама
ИРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Члан 1.
У Правилнику о докторским студијама Економског факултета у Крагујевцу (бр. 1890/III-1
од 26.06.2013. год.), члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.
Организацију и реализацију докторских студија на Факултету прати Комисија за
докторске студије Факултета.
Комисију за докторске студије чине шефови; катедри и продекан за науку, као председник
Комисије.
.
разматра
и коначну одлуку доноси
Предлоге одлука Комисије за sдокторске~.. студије,
., - .
.. _.
..
,.
Наставно—научно веhе Факултета.

Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
докторске студије може уписати лице које:
Има завршене мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са укупном
просечном оценом најмање 8,00 на основним академским и мастер академским
студијама, при чему су оба завршена нивоа студија из области економских наука;
Има завршене мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са укупном
просечном оценом најмање 8,00 на основним академским и мастер академским
студијама, при чему један од претходно завршених нивоа студија није из области
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економских наука, уколико има најмање један објављен или прихваfiiен за
објављивање научни рад из области економских наука. Ближи услови у погледу
испуњености критеријума везаних за објављивање научних радова дефинисани су у
илану 7. овог Правилника;
З. Има стечен академски назив магистра, са укупном просечном оценом најмање 8,00 на
основним и магистарским студијама, при чему су оба завршена нивоа студија из
области економских наука;
Има стечен академски назив магистра, са укупном просечном оценом најмање 8,00 на
основним и магистарским студијама, при чемуједан од претходно завршених нивоа
студија није из области економских наука, и уколико има најмањеједан објављен или
прихваfiiен за објављивање научни рад из области економских наука. Ближи услови у
погледу ислуњености критеријума везаних за објављивање научних радова су
дефинисани у члану 7. овог Правилника;
Нема укулну просечну оцену најмање 8,00 на претходно завршеним нивоима студија
(основним, мастер и магистарским), али има објављена 2 рада из области економских
наука, од којих један мора бити из категорије М51, или категорије М21, М21а, М22,
М23 или М24."

Члан 3:
Члан б. мења се и гласи:
з,Члан б.

-

Кандидати који испуњавају услове из чл. 5: Правилника полажу пријемни испит који се
' подразумева полагање два наставна предмета у
састоји из квалификациовог испита _(кој и
'
писаној форми) и интервјуа.
на
Кандидатима који су мастер академске студије или магистарске студије завршили
студије
докторске
на
за
упис
Економском факултету у Крагујевцу е , конкуриiпу
који се
Факултета, положени испити на мастер студијама или магистарским студијама, а
испит.
полажу на квалификационом испиту, признају се _као' положени квалификациони
одређује
Наставне предмете који се могу изабрати за полагање квалификационог испита
Комисија за докторске студије.
Квалификациони испит се лолаже у лисаној форми.
предмета на
Максималан број бодова који се може остварити на тесту из једног
квалификационом испиту је 20 (двадесет).
предмета који је
Кандидат је положио квалификациони испит, уколико је из сваког
изабрао остварио најмање 11 (једанаест) поена.
рангирању кандидата
Бодови остварени на квалификационом испиту улазе у обрачун при
за упис на докторске студије.
Интервју обавља комисија коју именује Декан факултета.
и способност кандидата за
На интервјуу се усменим путем проверава мотивисаност
студијама."
бављење научно-истраживачким радом на докторским академским
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Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Кандидати из чл. 5. тачка 2. и 4. овог Правилника, као услов за упис на докторске студије
морају имати научне радове из области економских наука, објављене или прихваfiiене за
објављивање у следеhим категоријама: М20, МЗО, М40, М50 и Мб0. "

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Докторске студије може уписати кандидат који је остварио најмање 80 бодова према
Критеријумима за рангирање кандидата за упис на докторске академске студије у прилогу
бр. 1. "
Члан б.

У члану 9. став 2. мења се и гласи:
„Комисију за упис на докторске студије одређује Декан и чине је продекан за науку (који
руководи Комисијом) и лет наставника који испуњавају услове за ментора. "

Члан 7.
У члану 10. став 1. речи:,,оствареном резултату на пријемном испиту и броја бодова
оствареног на интервјуу"замењују се речима: „ и оствареном разултату на лријемном
-ислиту«
У ставу З. речи: „на писаном делу пријамног испита" замењују се речима: „на
квалификационом испиту".

Члан 8.
Члан 15. мења се и гласи:
,;Члан 15.
Студент докторских студија се у току студија, а најраније након одслушаног првог
семестра, олредељује за ужу научну област из које жели да изради докторску дисертацију
и Комисији за докторске студије подноси захтев за именовање Менторске комисије. На
предлог Комисије за докторске студије и Катедри, Наставно-научно веfiе Факултета
одређује студенту Менторску комисију. '
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Менторску комисију чине два наставника који испуњавају услове за извођење наставе на
докторским студијама предвиђене стандардима за акредитацију студијских програма
докторских студија, при чему један од чланова комисије мора бити из уже научне области
и испуњавати посебне услове за ментора.
У току студија, Наставно-научно вefiie може на предлог Комисије за докторске студије, а
по образложеном захтеву кандидата, променити Менторску комисију студенту докторских
студија."
Члан 9.

У члану 16. став 2. мења се и гласи:
„Чланови Менторске комисије могу бити и чланови Комисије за оцену научне

заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора и Комисије за
оцену и одбрану докторске дисертације. "

Члан 10.

У члану 18. став 3: и 4. бришусе.
Досадашњи став 5. постаје став З.

Члан 11.

У члану 19. став 2. мења се и гласи:
„Одбрана семинарског рада. врши се пред наставником из чијег наставног предмета је

студент пријавио рад." .: - .

Члан 12.

У члану 20. став 1. иза речи: „на одговарајуhем обрасцу Факултета." додају се речи:
„(ДАС - Образац 1)"
У ставу З. речи: „5 дана" замењују се речима: „3 дана .
2)".
у ставу 4. иза речи: „Предлог докторске дисертације." додају се речи: „(ДАС - Образац
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Члан 13.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
о раду на лријави дисертације и оствареним резултатима истраживања студент подноси
Извештај Менторској комисији, која исти одобрава на одговарајућем обрасцу Факултета
(10 ЕспБ). (дАс - Образац 3)
Извештај треба да садржи: списак положених испита са оценама, наслове приступних
радова које је студент писао током докторских студија, лодатке о научним радовима које
је студент објавио, као и податке о научним скуловима на којимаје учествовао.
Студент у току четвртог семестра припрема sa објављивање научни чланак у коме fie
саолштити резултате својих истраживања. Прелиминарну верзију чланка студент брани
полагањем Првог докторантског колоквијума,пред Менторском комисијом.
Комисија записнички констатује да је студент «положио» или cније положио» Први
докторантски колоквијум. (ДАС - Образац 4) Полагањем Првог докторантског
колоквијума студент стиче 10 ЕСПБ бодова.
Након положеног Првог докторантског колоквијума, студент пријављује тему докторске
дисертације.
Пре пријаве теме докторске дисертације, студент је дужан да има, у складу са актом
Универзитета, објављене радове из одговарајуће "уже" научне области из које је тема
дисертације.
Поступак лријаве теме докторске дисертације ближе је прописан Статутом Факултета,
Статутом Универзитета и Іјравилникрм . . пријави, изради и одбрани докторске
дисертације Универзитета у Крагујевцу." _

Члан 14.
Члан 22: мења се и гласи:
„Члан 22.
Након одобравања теме докторске дисертације, студент приступа изради докторске
дисертације о чему месечно подноси извештај • ментору, који исти прихвата на
одговарају$ем обрасцу Факултета (20 ЕСПБ). (ДАС - Образац 5)
Резултате рада на докторској дисертацији студент брани полагањем Другог докторантског
колоквијума пред ментором.
Ментор записнички констатује да је студент «положио» или «није положио» Други
докторантски колоквијум. (ДАС - Образац 6) Полагањем Другог докторантског
колоквијума студент стиче 10 ЕСПБ бодова: '
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Члан 15.
Члан 23. мења се и гласи:
„Члан 23.
Урађену докторску дисертацију студент предаје у најмање седам укоричених штампаних
примерака, заједно са идентичном електронском верзијом, за лотребе похрањивања у
репозиторијуму Универзитета у Крагујевцу.
Постулак одбране докторске дисертације ближе је прописан Статутом Факултета,
Статутом Универзитета и Правилником о пријави, изради и одбрани докторске

дисертације Универзитета у Крагујевцу."

Члан 16.
У ставу 26. став 1. мења се и гласи:
„Испити се одржавају у јануару, фебруару, априлу, мају, јуну, септембру, октобру I и
октобру 1I."
- Члан 17.
Члан 28. мења се и гласи:.
,,Члан. 28.
Обрасии:
Прилог бр.1 = Критеријуми за рангирање кандидата за упис на докторске академске
-

студије;
ДАС Образац 1- Пријава Предлога докторске дисертације;
ДАС Образац 2- Записник о одбрани Предлога докторске дисертације;
ДАС Образац 3- записник о прихватању Извештаја о раду на пријави дисертације
и оствареним резултатима истраживања;
ДАС Образац 4- Записник о одбрани прелиминарне верзије научног чланка - Први
докторантски колоквијум;
ДАС Образац 5- Записник о. прихватању Извештаја о изради докторске
дисертације;
ДАС Образац 6- Записник о одбрани резултата рада на докторској дисертацији Други докторантски колоквијум."

Члан 18.

У члану 29. речи: „у складу са чл.28. овог Правилника" бришу се.
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Члан 19.

Одлука о изменама и допунама Правилника о докторским студијама Економског
факултета у Крагујевцу, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Библиотеци и
на сајту Факултета, а примењиваhе се почев од уписа прве генерације студената.

Члан 20.
Обавезује се стручна служба Факултета да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке сачини и објави пречишћен текст Правилника о докторским студијама Економског

факултета у Крагујевцу.

Доставити:
-

Библиотеци факултета
Служби за ИКП ради објављивања на сајту Факултета
Арихиви Bafia
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