УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ДС/ПС 05/4-02 бр. 530/1- IV-II
30.04.2020. године
На основу члана 40. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“
88/17, 27/18 – др. Закон, 73/18 и 67/19), члана 43. став 1. тачка 27. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број 201/18, 207/19 и 213/20), члана 1.
Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ број 191/16 и 212/19) и члана 89-94. Статута Филозофског
факултета, Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници одржаној
30.
априла 2020. доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛА
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ
Члан 1.
У члану 10. став 4. после тачке додају се реченице које гласе:
„Одељење овом одлуком може да пропише праг знања који је кандидат
обавезан да оствари на пријемном испиту. Кандидат који не оствари утврђени праг
знања није положио пријемни испит и неће бити рангиран на ранг листи за упис на
докторске студије.“
Члан 2.
Члан 23. мења се и гласи:
„Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија
и представља самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у
одговарајућој научној области или више научних области и подложна је јавној оцени.
Докторска дисерација је рад монографског типа.
У областима психологије, педагогије, андрагогије и археологије докторска
дисертација је и скуп објављених научних радова који представљају тематску целину, са
синтетичким приказом докторске дисертације која обавезно садржи увод, дискусију и
закључак. Најмањи број радова за докторску дисертацију овог типа је 3 из категорија М21,
М22 или М23, а најмање један рад мора бити из категорије М21 или М22. Кандидат мора
обавезно бити први аутор најмање 3 рада, од којих је бар један из категорије М21 или
М22.
Сматра се да радови представљају тематску целину уколико имају исти предмет
истраживања, како је дефинисан у члану 27, и заједнички доприносе одговору на
истраживачко питање.
Синтетички приказ докторске дисертације је текст који прати најмање 3
тематски повезана рада из категорија М21, М22 или М23 и даје теоријски увод у предмет

истраживања, обједињену дискусију резултата свих радова и закључак који из њих
произлази.
Докторска дисертација, треба да буде израђена у складу са етичким
стандардима.“
Члан 3.
Ова правила ступају на снагу даном усвајања а примењују се на све студенте
уписане на докторске студије.
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