УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-2 бр. 1274/1-XII/III
13.11.2020. године

На основу члана 40. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ 88/17,
27/18 – др. закон и 73/18, 67/19 и 6/20), члана 43. став 1. тачка 27. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број 201/18, 207/19, 213/20 и 214/20), члана
1. Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ број 191/16, 212/19 и 215/20) и члана 90-105. Статута
Филозофског факултета, Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 13.11.2020. године, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛА
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ
Члан 1.
У Правилима докторских студија на Филозофском факултету, број 1845/1-VI, од
15.11.2018. године, у члану 10. тачки в). бришу се ставови 2. и 3.
Члан 2.
У члану 28. после става 1. уноси се нов став 2. који гласи:
'' Уколико матично одељење не утврди предлог из става 1. овог члана у року од 30
дана од дана пријема пријаве предлога теме поднете од стране студента, декан Факултета
упућује Наставно научном већу Факултета предлог за именовање Комисије за оцену
научне заснованости теме докторске дисертације''.
Члан 3.
У члану 29. став 1. мења се и гласи:
''Комисију за оцену научне заснованости теме докторске дисертације именује
Наставно-научно веће на предлог матичног одељења, односно декана Факултета''.
.
Члан 4.
У члану 37. после става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
''Уколико матично одељење не утврди предлог из става 1. oвог члана у року од 30
дана од дана пријема завршене докторске дисертације декан Факултета упућује Наставнонаучном већу Факултета предлог за именовање Комисије за оцену докторске дисертације''.
Досадашњи ст. 2-5 постају ст. 3-6.

Члан 5.
У члану 41. после става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
'' Уколико матично одељење не утврди предлог из става 1. овог члана у року од 30
дана од дана прихватања извештаја Комисије за оцену докторске дисертације, декан
Факултета упућује Наставно-научном већу предлог за именовање Комисије за одбрану
докторске дисертације''.
Досадашњи ст. 2-5 постају ст. 3-6.
Члан 6.
У члану 55. став 3. мења се и гласи:
''За студенте који су докторске студије уписали закључно са школском 2015/2016.
годином примењују се важећи прописи, са одговарајућом применом одредаба ових измена
и допуна Правила која се односе на овлашћења декана у случају неблаговремености у
поступању матичног одељења''.
Члан 7.
Ове измене и допуне правила ступају на снагу у року од 8 дана од дана
објављивања на интернет страници Факултета.

- Објављено на интернет страници
Факултета 17.11.2020. године.
- Правилник ступа на снагу 25.11.2020.
године.
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