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Ближи услови за израду докторске дисертације преко чланака
Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду и Измене и допуне
Правила докторских студија Филозофског факултета предвиђају могућност да докторска
дисертација може бити и “скуп објављених научних радова који представљају тематску
целину, са синтетичким приказом докторске дисертације која обавезно садржи увод,
дискусију и закључак”, при чему “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.”
Измене и допуне Правила докторских студија Филозофског факултета додатно
спецификују “да радови представљају тематску целину уколико имају исти предмет
истраживања, како је дефинисан у члану 27, и заједнички доприносе одговору на
истраживачко питање”, као и да је синтетички приказ докторске дисертације “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”.
У складу са наведеним, Одељење за психолију је усвојило следеће ближе услове за израду
докторске дисертације преко чланака:
- Докторска дисертацијa која је скуп објављених радова обавезно треба да садржи
следећа поглавља: Теоријски увод, објављени чланци (сваки чланак чини засебно
поглавље), Дискусија, Закључак
- У сваком објављеном чланку (у захвалницама, фусноти или самом тексту) треба да
се назначи да је чланак део рада на докторској тези (тачан назив тезе, име
кандидата и ментора). Чланци морају бити објављени након одбране предлога теме
дисертације, те одговарати предмету, циљевима и хипотезама предлога теме
дисертације.
- Теоријски увод треба да покаже на који начин објављени радови представљају
тематску целину, односе се на исти предмет истраживања, те заједнички доприносе
одговору на истраживачко питање. Дискусија и Закључак треба да интегришу
увиде до којих се дошло у свим објављеним чланцима.
- Објављени чланци се прилажу у целости, у облику који издавач часописа
дозвољава. У случају часописа отвореног приступа (енгл. Open Access), чланак се
може приложити у финалном облику који је објављен у часопису (енгл. Version of
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Record). У случају часописа који су у систему претплате, те издавач не дозвољава
дељење финалне верзије чланка, могу се приложити или чланак у облику који је
прихваћен за објављивање (енгл. Accepted manuscript) или ауторска верзија чланка,
односно верзија пре слања чланка на рецензију (енгл. Author’s Original Manuscript),
у складу са политиком издавача. У тексту је неопходно назначити о којој верзији
чланка се ради, као и дати линк ка коначној верзији чланка објављеној у часопису.
Објављени чланци се прилажу на језику на ком су објављени, без превођења.
Преостала поглавља дисертације не морају бити написана на језику на ком су
писани објављени чланци.
Објављеним ће се сматрати сваки чланак који је прихваћен за објављивање у
часопису. Као доказ да је чланак објављен могу се приложити писмо уредништва
и/или DOI број чланка.
Поред сваког чланка треба навести одговарајући М коефицијент за часопис, у
складу са Правилником о категоризацији и рангирању научних часописа, при чему
се бира најповољнија класификација из периода од три године (година пре, година
публиковања и година после публиковања или две године пре публиковања и
година публиковања).
Докторанд мора бити први аутор најмање три чланка, али не мора бити једини
аутор, односно сви чланци могу бити коауторски. Коаутори за различите чланке
могу бити различити. Ментор не мора бити коаутор на чланцима.
Објављени чланци ће се сматрати
“самосталним и оригиналним
научноистраживачким радом кандидата” у смислу Члана 19 Правилника о
докторским студијама на Универзитету у Београду, односно Члана 23 Правила
докторских студија Филозофског факултета и у случају коауторских радова, под
условом да је кандидат први аутор чланка.
“Самосталним и оригиналним научноистраживачким радом кандидата” ће се
сматрати и делови доктората монографског типа који су већ објављени у научним
часописима, под условом да су чланци објављени након одбране предлога теме
дисертације, те одговарају предмету, циљевима и хипотезама предлога теме
дисертације. Чланци могу бити коауторски, под условом да је кандидат први аутор
чланка. Уколико кандидат жели да укључи своје објављене чланке у дисертацију
монографског типа, мора то учинити на језику на ком се пише дисертација. То могу
искључиво бити чланци на којима је напоменуто да су део докторске тезе. Такође,
неопходно је јасно назначити који делови текста су већ објављени и која верзија
чланка је наведена у дисертацији.
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