Прилог 15.5
У наставку овог текста налазе се изводи из докумената у вези са израдом и
одбраном докторске дисертације.
Формулар пријаве теме за израду докторске дисертације за студенте
докторских академских студија дефинисана је документом који је јавно
доступан на адреси:
https://k3.etf.rs/images/dokumenta/Disertacija_dokumenta/prijava_teme_dokto
rska_disertacija_za%20studente_doktorskih_akademskih_studija-1.docx
Овај формулар укључен је на крају овог прилога као његов додатак.
Формулар пријаве теме за израду докторске дисертације након
магистратуре, према старим прописима, дефинисана је документом који је
јавно доступан на адреси:
https://k3.etf.rs/images/dokumenta/Disertacija_dokumenta/prijava_teme_dokto
rske_disertacije_stari_propisi-1.docx
Овај формулар укључен је на крају овог прилога као његов додатак.
Правилником о докторским студијама на Универзитету у Београду уређују се
докторске студије на Универзитету у Београду и факултетима у његовом
саставу, поступак припреме и услови за одбрану докторске дисертације,
заштита резултата истраживања, дигитални репозиторијум Универзитета,
промоцијa доктора наука и друга питања од значаја за докторске студије.
Универзитет, односно факултет, својим општим актима ближе уређују
активности и услове докторских студија.
Правилник је јавно доступан на адреси:
https://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-Doktorske2016.pdf
Чланови од 23 до 45 дефинишу поступак припреме и услове за одбрану
докторске дисертације.
Правилником о докторским студијама Електротехничког факултета
универзитета у Београду регулисан је трећи степен академских студија докторске академске студије - на Електротехничком факултету у Београду.
Правилник обухвата услове и начин уписа, организацију студија,
руковођење студијама и поступак израде и одбране докторске дисертације.
Правилник је јавно доступан на адреси:
https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/Akta_fakulteta/Pravilnik_o_doktorskim_st
udijama.pdf
Чланови од 34 до 57 овог правилника прецизније дефинишу докторску
дисертацију, као и поступак њене израде и одбране.

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Предмет:

ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Пријављујем тему под насловом:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
за израду докторске дисертације.
За ментора предлажем __________________________________________
КАНДИДАТ
_________________________________
бр.индекса:

_____________________

телефон:

_____________________

e-mail:

_____________________

ПРИЛОЗИ:
1. Образложење теме (пише и потписује кандидат и предложени ментор)
(препоручена дужина 3-4 странице)

2. Биографија
3. Списак објављених радова
4. Изјава да кандидат није пријављивао предложену тему на било којој другој
високошколској установи у земљи или иностранству
5. Уверење о положеним испитима
Сагласност предложеног ментора

____________________________

На седници одржаној _____________, катедра је дала препоруку за именовање следећег
(датум)

састава Комисије за докторски испит и прихватање теме:
1.__________________________________________________
(члан комисије са изабраног модула кандидата)
(у изузетним случајевима наставник катедре ангажован на докторским студијама)

2.__________________________________________________
(члан комисије који није у радном односу на ЕТФ-у)
НАПОМЕНА: навести звање и институцију где је члан комисије запослен.

Шеф катедре: ________________________________
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ III СТЕПЕНА
3. ___________________________________________________________
(члан комисије са друге катедре ангажован на докторским студијама)

Председник Комисије
___________________

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Предмет:

ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Пријављујем тему под насловом:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
за израду докторске дисертације.
За ментора предлажем __________________________________________
КАНДИДАТ
______________________________
телефон:
_____________________
e-mail:
_____________________
ПРИЛОЗИ:
2.
6.
7.
8.
5.
6.
7.

Образложење теме (пише и потписује кандидат и предложени ментор)
(препоручена дужина 3-4 странице)
Биографија
Списак објављених радова
Изјава да кандидат није пријављивао предложену тему на било којој другој високошколској
установи у земљи или иностранству
Оверене фотокопије диплома (основне студије и магистарске студије)
Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
Признаница о уплаћеној такси за пријаву теме

Сагласност предложеног ментора

____________________________

На седници одржаној _____________, катедра је дала препоруку за именовање следећег
(датум)

састава Комисије за докторски испит и прихватање теме:
1.__________________________________________________
(члан комисије са изабраног модула кандидата)
(у изузетним случајевима наставник катедре ангажован на докторским студијама)

2.__________________________________________________
(члан комисије који није у радном односу на ЕТФ-у)
НАПОМЕНА: навести звање и институцију где је члан комисије запослен.

Шеф катедре: ________________________________
МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА СТУДИЈЕ III СТЕПЕНА
3. ___________________________________________________________
(члан комисије са друге катедре ангажован на докторским студијама)

Председник Комисије
___________________

