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На основу члана  87.  став 10. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14) и  чл. 43. став 10. и 202. 

став 4. Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће 

Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 22. маја 2015. 

године, донело  

 

ПРАВИЛНИК 

 О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 

I. ОПШТE ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се организација и извођење докторских студија, упис 

студената, начин и услови студирања, спровођење испита и самосталног истраживачког рада, 

поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације, као и друга питања у вези са 

реализацијом студијског програма докторских студија на Факултету педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Факултет). 

Члан 2. 

 Факултет организује и изводи докторске студије у складу са Законом о високом 

образовању (у даљем тексту: Закон), Стандардима за акредитацију студијских програма 

докторских студија (у даљем тексту: Стандарди), Статутом и општим актима Универзитета у 

Крагујевцу, Статутом Факултета и овим правилником. 

Члан 3. 

Докторске студије су студије трећег степена високог образовања које омогућују стицање 

дипломе и научног назива доктора наука, у складу са Законом. 

Докторске студије изводе се на основу акредитованог студијског програма у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука. 

Докторске студије могу се организовати у научној области за коју је Факулет акредитован 

– Педагогошке и андрагошке науке. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

Члан 4. 

На Факултету се организују докторске академске студије у трајању од три године (шест 

семестара) и обиму од 180 ЕСП бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСП 

бодова на основним и мастер академским студијама. 
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Члан 5. 

Докторске академске студије оспособљавају студенте за развој и примену научних и 

стручних достигнућа, нуде студентима најновија научна сазнања и прате савремене токове у 

области методике наставе. 

Студије на докторским студијама обухватају различите облике активне наставе: предавања, 

самостални истраживачки рад (израда, презентација и публикација научних радова, припрема, 

израда и одбрана докторске дисертације, учешће у научно-истраживачким пројектима и 

самостална научна истраживања), у складу са акредитованим студијским програмом. 

Члан 6. 

Студент који је испунио све обавезе предвиђене студијским програмом докторских 

академских студија, као и обавезе предвиђене Статутом Универзитета и општим актима 

Универзитета и Статутом Факултета стиче научни назив: Доктор наука – методика наставе. 

Члан 7. 

Студијски програм докторских академских студија је скуп обавезних и изборних 

студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују 

неопходна знања и вештине за стицање дипломе трећег степена студија. 

Члан 8. 

Студијским програмом утврђују се:   

             • назив и циљеви студијског програма 

             • врста студија и исход процеса учења, 

             • научни назив, 

             • језик или језици на којима се изводи студијски програм, 

             • услови за упис на студијски програм, 

             • листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 

садржајем, описом циља и очекиваних исхода (знања и вештина), и препорученом литературом за 

сваки предмет, 

            • начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија, 

            • предуслови за упис појединих предмета или групе предмета, 

            • облици активне наставе (предавања, студијски истраживачки рад), са предвиђеним бројем 

часова недељно, и бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом 

преноса бодова (ЕСПБ), 

           • начин провере знања и оцењивања резултата, 

           • услови и начин израде, као и бодовна вредност завршног рада, односно докторске 

дисертације, исказана у ЕСПБ бодовима, 

          • услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 

студија. 

Студијски програм докторских студија доноси Сенат Универзитета на предлог Наставно-

научног већа Факултета. 

Члан 9. 

Факултет може заједно са другом акредитованом високошколском установом у Србији или 

у иностранству организовати и изводити студијски програм за стицање заједничке дипломе. 



3 

 

Заједнички студијски програм може се изводити када га усвоје Сенат универзитета у 

Крагујевцу и одговарајући орган високошколске установе – суорганизатора студијског програма. 

Члан 10. 

Студије се изводе према плану извођења наставе који доноси Наставно-научно веће 

Факултета, пре почетка наставе у датој школској години, у складу са Законом и Статутом 

Факултета. 

Члан 11. 

У реализацији студијског програма учествују наставници који испуњавају услове 

прописане Правилником о стандардима за акредитацију Националног савета за високо образовање 

Републике Србије. 

Компетентност наставника документује се библиографијом наставника и подацима о 

учешћу у домаћим и међународним научноистраживачким пројектима. 

Члан 12. 

Ментор може бити наставник који учествује у реализацији студијског програма уколико 

испуњава услове прописане стандардима за акредитацију докторских студија у оквиру поља 

друштвено-хуманистичких наука. 

 

III. УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

Члан 13. 

Упис на докторске студије спроводи се на основу јавног конкурса који, на предлог 

Факултета, расписује Универзитет. 

Конкурс се објављује на сајту Универзитета и Факултета. 

         

  

Члан 14. 

         У прву годину докторских академских студија може се уписати: 

1) лицe која има завршен учитељски / педагошки факултет са најмање 300 ЕСП бодова и  

             просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским студијама и просечном 

            оценом од најмање 8 (осам) на мастер академским студијама; 

 

2) лицa којa имаjу академски степен магистра наука, са просечном оценом од најмање 8 

(осам) на основним академским студијама и просечном оценом од најмање 8 (осам) на 

магистарским академским студијама; 

 

3)  лица која су на учитељском/педагошком факултету стекла VII-1 степен према прописима 

који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су остварили 

просечну оцену од најмање 8 ( осам) на основним студијама. 

 

4) лица која имају завршене неодговарајуће студије, под условима из тачака 1, 2 и 3. овог 

члана уз претходно положене диференцијалне испите. 

         О садржају, обиму и начину полагања диференцијалних испита из тачке 4. овог члана, 

одлучује Наставно-научно веће Факултета. 
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Члан 15. 

Изузетно, у прву годину докторских студија може се уписати и лице које има завршен 

 факултет са најмање 300 ЕСП бодова, али нема просечну оцену 8 или  на основним академским 

студијама, или на мастер (магистарским) академским студијама, ако има најмање 3 самостално 

објављена научна рада у ужој научној области којој припада студијски програм докторских 

студија, у часописима верификованим од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 

  

Члан 16. 

Кандидат за упис на докторске студије мора познавати бар један светски језик, што се 

утврђује на основу додатка дипломи са основних и мастер студија, на основу сертификата 

институција овлашћених за проверу знања страног језика или провером на Факултету о познавању 

страног језика најмање на нивоу Б2 Заједничког европског референтног оквира за језике (CEFR). 

 

 

Члан 17. 

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује Комисија за упис, 

коју именује ректор на предлог Наставно-научног већа Факултета. 

Ранг листа пријављених кандидата формира се на основу: просечне оцене на 

основним академским студијама (просечна оцена х 5), просечне оцене на мастер академским или 

магистарским студијама (просечна оцена х 2),самостално објављених научних радова у 

часописима (Мх1, максимално 10 поена) и дужине студирања. 

           За бодовање се у обзир узимају радови у ужој научној области којој припада студијски 

програм докторских студија, објављени у часописима верификованим од Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 Број бодова по основи времена студирања на претходним нивоима студија израчунава се 

према следећој формули: 

Број бодова=1200/време студирања изражено у месецима (за петогодишње студије) 

Број бодова= 960/ време студирања изражено у месецима (за четворогодишње студије) 

Број бодова=1680/ време студирања изражено у месецима (за кандидате који су завршили 

четворогодишње студије и магистарске студије) 

 

 

Члан 18. 

Уколико након утврђивања редоследа кандидата постоје кандидати који имају исти број 

поена, Комисија примењује додатне критеријуме за рангирање кандидата (учешће кандидата на 

пројектима, учешће у едукативним програмима). 

Члан 19. 

Резултати поступка рангирања објављују се на огласној табли и интернет страници 

Факултета. 

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно спроведен има право 

приговора Декану у року од 24 сата од објављивања ранг листе. 

Одлука по приговору из става 2. овог члана мора се донети у року од 24 сата од подношења 

приговора. Одлука се саопштава подносиоцу приговора. 

Комисија за упис подноси извештај о резултатима конкурса за упис и поступку 

сачињавања ранг-листе декану, Наставно-научном већу Факултета и Универзитету. 
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Члан 20. 

Кандидат је остварио права на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је 

конкурсом предвиђен за упис. 

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то 

право, а уместо њега право на упис стиче следећи кандидат на ранг листи. 

 

IV. СТАТУС СТУДЕНТА 

Члан 21. 

Уписом на студијски програм докторских академских студија кандидат стиче статус 

студента докторских студија. 

Члан 22. 

Статус студента који се финансира из буџета могу стећи кандидати који су рангирани до 

одобреног броја буџетских места на докторским студијама. Остали кандидати који су стекли право 

на упис стичу статус студената који се сами финансирају. 

Члан 23. 

 Студент стиче право уписа у наредну годину студија извршавањем обавеза предвиђених 

студијским програмом за дату годину студија, под условима прописаним Законом и Статутом 

Факултета. 

Уколико није испунио услов за упис у наредну годину студија, студент поново уписује 

дату годину студија. 

                                                                Члан 24. 

Статус студента престаје у случајевима прописаним Законом и Статутом Факултета. 

Услови за продужење рока студија утврђени су Статутом Факултета. 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Члан 25. 

Студијским програмом утврђен је број обавезних и изборних предмета, структура и начин 

избора предмета по семестрима, број часова активне наставе кроз предавања, семинаре, радионице 

и самостални студијски истраживачки рад, као и број ЕСП бодова који носи сваки предмет или 

други облик рада студента. 

Члан 26.  

Настава се изводи у облику предавања, консултација, израде самосталних научних радова, 

студијског истраживачког рада студента и израде докторске дисертације. 

Члан 27. 

Студент на почетку сваког семестра бира изборне предмете из студијског програма 

докторских студија. 
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Евиденцију о изабраним предметима води референт  за мастер и докторске студије у 

Служби за студентска и наставна питања. 

Податке о предметима које је студент изабрао референт доставља предметном наставнику. 

Члан 28. 

У току текуће школске године студент не може мењати изборни предмет за који се 

определио. 

Члан 29. 

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из датог предмета, у испитним 

роковима утврђеним Законом и Статутом Факултета. 

Студент може полагати испит ако је испунио предиспитне обавезе за дати предмет 

предвиђене студијским програмом. 

Испит се полаже на начин и под условима утврђеним студијским програмом. Уколико је 

студијским пограмом предвиђено да се испити полажу пред комисијом, састав комисија утврђује 

надлежна катедра. Предметни наставник је председник комисије. 

Надлежна катедра образује за одређени предмет сталну испитну комисију уз одређење 

заменика члана комисије, у одређеној школској години. Састав испитних комисија се објављује на 

сајту Факултета. 

Члан 30. 

Облици и циљеви самосталног студијског истраживачког рада студента утврђени су 

студијским програмом, као и број ЕСП бодова које научноистраживачки рад носи у сваком 

семестру студија. Студент обавља студијски истраживачки рад под надзором наставника, у складу 

са условима утврђеним студијским програмом. 

Члан 31. 

Студијским програмом могу бити предвиђене обавезе као што су објављивања научних или 

стручних радова и представљање радова на научним скуповима. Ове обавезе могу се исказати кроз 

одређени број ЕСП бодова утврђен студијским програмом. 

Студијским програмом може се утврдити и да се успешност студента у извршавању ових 

обавеза исказује нумерички, кроз одређени број поена. Квалитет научног рада односно успешност 

студента процењује ментор, или наставник на предмету из уже области из које је студент израдио 

научни рад. 

Члан 32. 

Студент је дужан да референту за мастер и докторске студије достави копију потврде о 

учешћу на научном скупу, односно копију потврде о прихватању научног рада за штампу, као и 

копију објављеног рада. На основу ових докумената у досијеу и на основу оцене да је обавеза 

успешно извршена, студент остварује предвиђени број ЕСП бодова за овај облик самосталног 

истраживачког рада, у складу са студијским програмом. 

Члан 33. 

Студијски програм докторских академских студија на Факултету континуирано ће се 

пратити због обезбеђивања и контроле квалитета, и то кроз: 
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• евалуацију од стране студената докторских студија, 

• самоевалуацију наставника који изводе програм 

• екстерну евалуацију коју обављају стручњаци из Србије и иностранства. 

Подаци о евалуацији и самоевалуацији биће разматрани на седницама Комисије за 

квалитет докторских студија и седницама Наставно-научног већа Факултета најмање два пута у 

току школске године, и коришћени за утврђивање мера за унапређивање организације и студијског 

програма са циљем обезбеђивања високих стандарда у погледу квалитета докторских студија на 

Факултету. 

 

VI. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

Члан 34. 

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских академских студија 

и представља резултат оригиналног научног рада докторанта, којим се дају нови научни резултати 

и доприноси развоју научне мисли. 

Докторска дисертација може се пријавити из научне области акредитованог студијског 

програма докторских академских студија. 

Члан 35. 

Рад на припреми и изради докторске дисертације студент започиње у току студија, у 

семестру који је утврђен студијским програмом, након испуњавања обавеза предвиђених 

студијским програмом. 

Број ЕСП бодова које носе различите фазе припреме, пријаве, израде и одбране докторске 

дисертације као облик самосталног студијског истраживачког рада студента утврђен је студијским 

програмом. 

Фазе у припреми и изради докторске дисертације утврђене су студијским програмом: 

 избор теме и преглед литературе,  

 израда пројекта истраживања,  

 писање пријаве докторске дисертације,  

 истраживачки рад на докторској дисертацији,  

 писање дисертације  

 јавна одбрана дисертације. 

  

Члан 36. 

Студијским програмом утврђују се и обавезе које студент мора да испуни пре пријаве теме 

докторске дисертације.  
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Кандидат подноси пријаву теме докторске дисертације, заједно са доказима о испуњености 

услова утврђених студијским програмом.  

Документација која се подноси уз пријаву утврђена је Правилником о пријави, изради и 

одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Правилник 

Универзитета). 

 Садржина предлога теме докторске дисертације утврђена је Правилником Универзитета.  

О испуњености услова из претходнoг става овог члана одлучује надлежно стручно веће 

Универзитета, на предлог Наставно-научнох већа Факултета. 

Члан 37. 

 Пријава теме докторске дисертације  подноси се Факултету. 

 Наставно-научно веће Факултета, по прибављеном мишљењу одговарајуће катедре, 

утврђује предлог комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације. 

              Надлежно стручно веће Универзитета одређује комисију за оцену подобности теме и 

кандидата, на начин и по поступку утврђеним општим актима Факултета и актима Универзитета. 

Комисија за оцену подобности теме и кандидата састоји се од најмање три наставника 

универзитета или истраживача из одговарајућих ужих области, од којих најмање један није у 

радном односу на Универзитету. 

Комисија за оцену подобности теме и кандидата подноси извештај који садржи оцену 

научне заснованости теме Наставно- научном већу Факултета, у року од 30 дана од дана доношења 

одлуке о формирању Комисије. 

Када Наставно-научно веће Факултета прихвати извештај комисије, одобрава рад на изради 

докторске дисертације и одређује кандидату ментора из реда наставника универзитета, водећи 

рачуна о предлогу кандидата. 

 Одлуку о одобравању теме са извештајем о подобности теме за израду докторске 

дисертације Факултет доставља Универзитету на сагласност. 

Члан 38. 

Очекивани обим докторске дисертације износи не мање од 150 страница текста.              

Дисертација мора да садржи: 

• насловну страницу са подацима о студијском програму, теми и кандидату 

(у складу са Правилником Универзитета); 

• прву страницу, са истоветним текстом као на корицама; 

• резиме дисертације до 500 речи на језику на коме је дисертација писана; 

• резиме дисертације на једном од четири светска језика, 

• садржај дисертације са тачним бројем страница наслова поглавља; 

• списак и опис коришћених скраћеница 

• списак табела, илустрација и графикона; 
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• уговорену сагласност испитаника, тамо где је то потребно; 

• инструменте коришћене у истраживању, тамо где је то потребно; 

• списак коришћене литературе (шира библиографија); 

•потпун списак библиографских јединица на које се реферише у тексту дисертације (ужа 

библиографија, списак референци). 

Члан 39. 

Када ментор поднесе извештај о прихватању рукописа дисертације, предлаже Наставно-

научном већу Факултета да формира комисију за оцену и одбрану докторске дисертације (у даљем 

тексту: Комисија). 

Комисија се састоји од најмање три наставника универзитета, из одговарајућих ужих 

научних, односно уметничких области, од којих најмање један није у радном односу на 

Универзитету. Комисија је дужна да извештај о оцени докторске дисертације достави у року од 60 

дана од дана именовања. Сваки члан комисије има право да поднесе посебан извештај. 

Уколико Комисија не достави извештај у року из претходног става овог члана, Наставно-

научно веће  Факултета може формирати нову комисију. 

 Факултет је дужан је да докторску дисертацију и извештај комисије о оцени докторске 

дисертације учини доступном јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет 

страници Факултета и у штампаном облику у библиотеци Факултета, најмање 30 дана пре усвајања 

извештаја комисије на Наставно-научном већу Факултета,  као и до одбране дисертације. 

По истеку рока из претходног става овог члана, Наставно-научно веће Факултета разматра 

извештај са евентуалним примедбама и доноси одговарајућу одлуку. 

Одлука о прихватању извештаја и извештај о оцени урађене дисертације доставља се 

Универзитету на сагласност. 

Члан 40. 

 Кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобравања теме. 

Наставно-научно веће Факултета може кандидату, на његов захтев, из оправданих разлога, 

одобрити продужење рока за одбрану докторске дисертације највише још за две године. 

Члан 41. 

 Кандидат је дужан да докторску дисертацију преда у најмање 8 укоричених штампаних 

примерака, заједно са идентичном електронском верзијом. 

 У докторској дисертацији се као обавезни саставни делови налазе следеће потписане 

изјаве: 

- потписана изјава о ауторству којом се тврди да у докторској дисертацији нема делова 

којима се нарушавају ауторска права других особа; 

- потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне; 

- потписана изјава којом се овлашћује Универзитетска библиотека да дисертацију чува у 

електронском, односно дигиталном репозиторијуму Универзитета у Крагујевцу, те је 

учини доступном јавности, под условима дефинисаним лиценцом за коју се аутор 

одлучи. 

 

 




