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ПРЕДЛОГ
На основу члана члана 41. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), и члана 27.
Пословника Сената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 134/07), а у вези са иницијативом за измену Правилника о
стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских програма у
делу који се односи на докторске студије, Сенат Универзитета на седници
одржаној ___________________________. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
1. Одлаже се примена стандарда за реализацију докторских студија (делови који
прописују да је потребно да ментор докторске дисертације у области друштвенохуманистичких наука има три рада објављена на SSCI листи, а ментори
докторских дисертација у природно-математичкој, техничко-технолошкој и
медицинској групацији пет радова на SCI листи) тако да се утврђује 1. јануар
2012. године као датум почетка примене уместо 1. јануара 2010. године;
2. У међувремену, до 1. јануара 2012. године, утврђују се следећи, прелазни
критеријум за реализацију докторских студија, и то:
А) У групацији техничко-технолошких, природно-математичких и
медицинских наука неопходно је да:
- наставник који учествује у настави има један рад са SCI листе;
- ментор има најмање три рада са SCI листе;
- кандидат пре одбране дисертације има један рад са SCI листе.
У овом случају SCI листа подразумева SCI, SSCI, AHCI и SCIe листе. Уз
њих, у обзир долази и Math-Net.Ru листа.
Б) У групацији друштвено хуманистичких наука неопходно је да:
- наставник који учествује у настави има један рад са релевантне
листе научних часописа;
- ментор има најмање три рада са са релевантне листе научних
часописа;
- кандидат пре одбране дисертације има један рад са релевантне
листе научних часописа;
Релевантна листа научних часописа обухвата SCI, SSCI, AHCI и SCIe
листе, као и ERIH листу, листу часописа које је Министарство за науку
класификовало као М24 и додатну листу часописа коју ће, на предлог
универзитета, донети Национални савет за високо образовање. Посебно се
вреднују и монографије које Министарство науке класификује као М11, М12,
М13, М14, М41 и М51.

3. У случају да у ужој научној области нема квалификованих наставника, Веће
докторских студија може донети одлуку да у реализацији наставе на докторским
студијама могу учествовати и редовни професори који не испуњавају наведене
критеријуме, и то највише две године, односно до 1. јануара 2012. године.
4. У случају израде докторске дисертације према ранијим прописима, за кандидате
који су стекли академски назив магистра наука, примењиваће се следеће:
- ментор може бити наставник универзитета (редовни професор,
ванредни професор, доцент) уз обавезу да достави списак од 5
радова (референци) које га квалификују за ментора односне
дисертације
- кандидат пре одбране дисертације има један рад објављен у
научном часопису са листе која је утврђена као релевантна за
вредновање научне компетенције у одређеном научном пољу.
5. Сенат препоручује доследну примену овог закључка свим већима научних
области, у циљу уједначавања услова реализације докторских студија на
Универзитету у Београду.
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