
Прилог 15.4 

 

Правилник о избору ментора 

 

У наставку овог текста дат је извод из „Правилника о докторским студијама на 

Универзитету у Београду“ и из „Правилника о докторским студијама 

Електротехничког факултета“ којим се дефинише избор ментора. 

 

 

Из „ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У 

БЕОГРАДУ“ 

 

Члан 20. 

За ментора се може одредити: 

1) наставник Универзитета; 

2) истраживач изабран у научно звањe који је запослен на институту у саставу 

Универзитета; 

3) професор емеритус Универзитета; 

4) члан САНУ у радном саставу који је пре пензионисања имао наставно или научно 

звање; 

5) лице с еквивалентним звањем из тач. 1. и 2. овог члана, ако је реч о ментору који је 

звање стекао у иностранству када су у питању докторске студије из члана 4. тачка 3. 

овог правилника, као и у другим случајевима када је одређен за другог ментора. 

Могу се одредити и два ментора, с тим да један од ментора испуњава услове из става 1. 

тач. 1-4 овог члана. 

Ментор мора имати референце из научне области којој припада тема докторске 

дисертације и испуњавати друге услове из Стандарда. 

Када су у питању интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни 

студијски програми обавезно се одређују два ментора. 

 

Члан 21. 

Ментор може да води истовремено највише пет студената који су на докторским 

студијама, у складу са Стандардима. 

Ментор који је преузео менторство пре одласка у пензију, има право да менторство 

изведе до краја, у складу са Законом. 

 

 

Из „ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ 

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ“ 

 

Члан 13. 

Лице које је стекло право уписа на докторске студије на овом Факултету може се 

уписати само ако има ментора за студијски истраживачки рад. 

Ментор за студијски истраживачки рад може бити наставник Универзитета у Београду 

или лице изабрано у научно звање при научном институту у саставу Универзитета у 

Београду. Ментор за студијски истраживачки рад мора бити ангажован на извођењу 

наставе на изборном подручју на које је лице конкурисало. 

Ментора за студијски истраживачки рад бира лице које је стекло право уписа на 

докторске студије. 



Ментор за студијски истраживачки рад је дужан да са студентом направи план 

студијског истраживачког рада у свакој студијској години, изврши избор предмета и да 

студента уводи у методику научног и стручног истраживачког рада уопште. План рада 

се предаје приликом уписа школске године и чува у евиденцији студента. 

Ментор за студијски истраживачки рад са студентом сарађује у првој и другој 

студијској години. У трећој студијској године студент бира руководиоца израде 

докторске дисертације (у даљем тексту ментора докторске дисертације). Ментор за 

студијски истраживачки рад може да буде и руководилац израде докторске 

дисертације. ако задовољава услове из Закона и овог Правилника. 

 

Члан 40. 

Ментор за израду докторске дисертације је из реда наставника Универзитета у 

Београду или сарадника научних института у саставу Универзитета у Београду са 

одговарајућим наставним односно научним звањем из научног подручја из кога се 

дисертација припрема и, по правилу, из реда наставника односно сарадника Научних 

института изборног подручја које је студент уписао, а код којих је слушао и полагао 

испите и/или који му је био ментор за студијски истраживачки рад. 

Ментор мора да има најмање пет научних радова објављених или безусловно 

прихваћених за објављивање у научним часописима са ISI листа из одговарајуће 

области Студијског програма. 

Ментор је дужан да студента уводи у методику решавања проблема које рад третира и 

у методику научно-истраживачког рада уопште. 

Један наставник или сарадник научних института може бити ментор највише пет 

докторских дисертација у једној школској години. 

Ментор усмерава рад кандидата, помажући му кроз консултације у анализама, 

одређивању обима, садржају и начину излагања научних резултата дисертације. 


