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Списак дисертација – докторских уметничких пројеката а у којима је наставник ментор или је био ментор у
претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског
уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена

1.
2.
3.
4.
5.

*Година  у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске
уметничке пројекте које су у току) ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само
за дисертације – докторско уметничке пројекте из ранијег периода)
Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији
ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја  а у складу са допунским захтевима стандарда за
дато поље (минимално 5 не више од 20)
Категоризација публикације уметничких референци из области датог студијског програма према
класификацији из Упутства  за припрему документације  за акредитацију студијског програма а у складу са
допунским захтевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
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Збирни подаци научне активност наставника: 3xM14=15; 1xM23=4; 1xM24=4; 4xM33=4; 3xM51=9; ∑=36
Збирни подаци уметничке активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 4
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни:1
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Други подаци које сматрате релевантним
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