


2 
 

У реализацији наставе на докторским студијама може учествовати наставник који је 

по важећим стандардима и нормативима за акредитацију студијских програма акредитован 

од стране Комисије за акредитацију. 

За ментора при изради докторске дисертације може бити изабран наставник који је по 

важећим стандардима и нормативима за акредитацију студијских програма акредитован од 

стране Комисије за акредитацију. 

 

Члан 4. 

О припреми, реализацији и обезбеђeњу квалитета студијског програма докторских 

студија на Учитељском факултету стара се Веће докторских студија. 

Веће докторских студија спроводи све активности везане за упис на студијски 

програм докторских студија, утврђује подобност теме докторске дисертације и кандидата. 

Веће докторских студија чине наставници и ментори који су по важећим 

стандардима и нормативима за акредитацију студијских програма акредитовани од стране 

Комисије за акредитацију, у складу са чланом 3. овог Правилника. 

Мандат чланова Већа докторских студија траје до наредне акредитације. 

Веће докторских студија бира руководиоца Већа од чланова Већа простом већином 

гласова наставника са правом гласа. Мандат руководиоца Већа докторских студија траје до 

наредне акредитације. 

Руководилац Већа докторских студија посебно: 

1) У сарадњи са катедрама припрема предлог студијског програма докторских студија 

за ННВ 

2) Организује и непосредно прати реализацију наставе на докторским студијама 

3) Учествује у организовању и спровођењу активности и мера за контролу квалитета. 

 

II  Услови за упис на докторске студије 

 

Члан 5. 

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

Факултета расписује Универзитет у Београду. 

За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика. 

 

Члан 6. 

У прву годину докторских академских студија могу се уписати лица која су на 

Учитељском факултету Универзитета у Београду завршила: 

-  мастер академске студије  са  најмање  300  ЕСПБ бодова  и  општом просечном  

оценом  од  најмање  8  на  основним  и  м а с т е р  академским  студијама, просечну 

оцену најмање 8 из групе предмета коју чине методике разредне наставе и просечну оцену 

од најмање 8 из групе предмета од значаја за одговарајући модул; 

- високо образовање у трајању од најмање четири године према прописима који су 

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

просечну оцену од најмање 8 на овим студијама, просечну оцену од најмање 9 из 

групе предмета коју чине методике разредне наставе и просечну оцену од најмање 9 

из групе предмета од значаја за одговарајући модул; 

- мастер академске  студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом мање од 

8 на  основним  и  м а с т е р  академским  студијама ако има просечну оцену најмање 

8 из групе предмета коју чине методике разредне наставе и просечну оцену од најмање 

8 из групе предмета од значаја за одговарајући модул и остварене научне радове : 3 

самостално објављена рада  у часописима са листе ресорног Министарства пре уписа на 

докторске студије Факултета, ако му на предлог Већа докторских студија, Наставно научно веће 

одобри упис. 
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Поред горе наведених лица право уписа на докторске студије под истим условима имају и лица 

која су студије завршила на другом учитељском/педагошком факултету ако су студијски програми и 

уџбеничка литература комплементарни са студијским програмом и литературом Факулета. Подударност 

програма и литературе утврђује Наставно научно веће на предлог Већа докторских студија. 

 

Члан 6a. 

Одлуком Већа Факултета групу предмета коју чине методике разредне наставе  у складу са 

чланом 6 овог Правилника су:  

- методика наставе српског језика и књижевности I и II 

- методика наставе математике I и II 

- методика наставе природе и друштва I и II 

- методика наставе музичке културе I и II 

- методика наставе физичке културе I и II 

- методика наставе ликовне културе I и II 

 

Одлуком Већа група предмета од значаја за модул Методика наставе српског језика и 

књижевности су: 

- методика наставе српског језика и књижевности I и II 

- српски језик I 

- увод у тумачење књижевности  

- књижевност за децу и младе 

 

Одлуком Већа група предмета од значаја за модул Методика наставе математике су: 

- методика наставе математике I и II 

- математика I и II 

 

Одлуком Већа група предмета од значаја за модул Методика наставе природе и друштва су: 

- методика наставе природе и друштва I и II 

- увод у природне науке 

- увод у друштвене науке. 

 

Накнадном одлуком Већа ће се одредити група предмета од значаја за сваки следећи модул који 

Факултет акредитује. 

  

 

Члан 6б. 

Редослед  кандидата  за  упис  на  прву годину докторских  студија  утврђује  Веће 

докторских студија сходно критерјумима из члана 6. овог Правилника. 

 

Општа просечна оцена  студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена  

студирања на оас (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаним дужином 

трајања студија на основним и мастер академским студијама израженим у ЕСПБ (ОСбод и 

МСбод): 

 

ОПО =ОцОСxОСбод+ОцМСxМСбод 

ОСбод+МС бод 

 

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до 

ступања на снагу Зкона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија. 

  

При рангирању кандидата из члана 6. овог Правилника, Веће докторских студија 

узима у обзир и број и квалитет објављених научних радова. 
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Ранг листа пријављених кандидата формира се на основу: просечне оцене на 

основним и мастер академским студијама (ОПО пута 6), просечне оцене из групе предмета 

коју чине методике разредне наставе  (ПО  пута  1),  просечне оцене из  групе предмета  од  

значаја за одговарајући модул (ПО пута 1,5), мастер рада од значаја за модул на који се 

конкурише (МР пута 0,5) и самостално објављених научних радова у часописима 

верификованим од министарства за науку (М пута 1, а највише 10 бодова).  

  

Члан 7. 

Изузетно, у прву годину докторских студија може се уписати и лице које је завршило 

друге мастер академске студије из друштвено хуманистичких и сродних наука, ако испуњава 

услове из члана 6 и под условом да до 30. 9. текуће године положи диференцијалне испите. 

О   садржају,   обиму  и   начину  полагања   диференцијалних   испита   одлучује  

Веће  Факултета  на  предлог  Већа  докторских  студија Факултета. 

Кандидати из претходног става овог члана подносе захтев Већу Факултета за 

утврђивање садржине и обима диференцијалних испита најкасније до 15. фебруара, ради 

конкурисања за наредну школску годину. 

Лица из става 1. овог члана изједначено је у правима и обавезама при упису на 

докторске студије  и на докторским студијама са лицем из члана 6. овог Правилника 

 

 

II а) Упис студената 

 

Члан 8а. 

 

Упис студената спроводи Комисија за упис коју именује Наставно научно веће 

Факултета, а на предлог Већа докторских студија. 

Комисија из става 1. овог члана саставља прелиминарни редослед кандидата за упис на 

докторске студије. 

Кандидат има право приговора на прелиминарну листу у року од 48 сати од момента 

објављивања. 

О приговору одлучује декан Факултета, по прибављеном мишљењу Комисије за упис. 

Коначан редослед кандидата за упис на докторске студије Комисија доставља 

Универзитету у Београду који објављује коначну листу уписаних кандидата. 

 

Члан 8б. 

Право уписа стиче кандидат који је испунио све услове и на коначној ранг листи се 

налази у оквиру броја студената који су утврђени конкурсом. 

Ако кандидат који је на то стекао право не упише докторске студије у року 

предвиђеном конкурсом, уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе. 

 

Члан 8в. 

Страни држављани могу да се упишу на докторске студије под истим условима као и 

држављани Републике Србије.  

Износ школарине за стране држављане посебно се утврђује. 

 

Члан 8г. 

Лица са звањем магистра наука које није остварило право из члана 128. став 1. Закона 

о високом образовању може се уписати на трећу годину студијског програма из научне 

области из које је стечен академски степен магистра наука. 

Уколико лице има стечен академски степен магистра наука из друге неодговарајуће 

научне области, о његовом пријему, диференцијалним признатим испитима, одлучује Веће  

Факултета, на предлог Већа докторских студија, а на основу приложене документације. 
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Лица из става 1-2. овог члана подносе захтев за упис на студије Факултету у роковима 

одређеним конкурсом за упис на докторске студије које расписује Универзитет, и уписују се 

ван одобреног броја студената. 

Лица из става 1-2. овог члана може се уписати на Факулет само у својству 

самофинансирајућег студента. 

 

III Статус студента 

 

Члан 9. 

Статус  студента  докторских  студија  има  лице  уписано  на  студијски  програм 

докторских студија. 

Са студентом који се уписао на докторске студије, Факултет закључује уговор којим 

се регулишу међусобна права и обавезе, а сходно Образцу 1 који је издао Универзитет у 

Београду.  

Статус студента може бити буџетски или самофинансирајући. 

 

Члан 9а. 

Статус студента докторских студија престаје одбраном дисертације или ако студент 

не заврши студије у року од двоструког броја школских година потребних за реализацију 

студијског програма. 

Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија за два семестра 

под условима које предвиђа Статут Универзитета и Факултета. 

Студенту коме је дата сагласност на предлог теме докторске дисертације и који је 

искористио право из става 2. овог члана може се на лични захтев продужити рок за завршетак 

студија и за још наредних годину дана, уколико ментор предложи и оцени да студент може 

за то време да завршистудије, а о чему одлуку доноси Веће Факултета на предлог Већа 

докторских студија. 

 

IV Правила докторских студија 

 

Члан 10. 

Током докторских студија, успех студента се оцењује непрекидним праћењем његовог 

рада и на основу резултата стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем 

испита. 

Студенти савлађују студијски програм полагањем испита чиме стичу одговарајући 

број ЕСПБ . 

Докторска   дисертација   оцењује   се   на   основу  показатеља   њеног   научног 

доприноса. 

Члан 11. 

Студент уписан на студијски програм докторских студија може да поднесе молбу да 

му се део студијског програма специјалистичких студија или део магистарских студија 

реализованих  по  раније  важећим  законским  прописима  призна  за  део студијског 

програма докторских студија. 

О молби из става 1. овог члана одлуку доноси Веће докторских студија. 

Студенти  којима  је  одобрен  прелазак  на  докторске  студије  имају  обавезу  да 

остваре разлику између признатог и утврђеног обима докторских студија, у складу са 

Одлуком Већа докторских студија. 

 

Члан 12. 

За упис у наредну годину, студент је дужан да положи испите и стекне одговарајући 

број ЕСПБ, у складу са Законом о високом обарзовању. 
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V Пријава, оцена и одбрана докторске дисертације 

 

Члан 13. 

Докторска дисертација може се пријавити из научне области акредитованог 

студијског програма. 

 

Члан 14. 

Студент  стиче  право  да пријави  тему докторске  дисертације када:  

 (1)  након одслушаног трећег семестра докторских студија;  

 (2) напише и објави, у току докторских студија, један научни рад из области којој 

припада тема докторске дисертације у научном часопису најмање националног значаја са 

званичне листе министарства за науку  или у научном зборнику које издаје научна 

организација. 

Пријава  теме  докторске  дисертације  подноси  се Студентској  служби Факултета  

на Обрасцу 2 који је прописао Универзитет у Београду. 

Уз пријаву се прилаже: 

- образложење теме (теоријско и методолошко образложење предложене теме и 

списак литературе релевантне за израду докторске дисертације)   

- биографија 

-  библиографија о б ј а в љ е н и х  р а д о в а  

- И з ј а в а  д а  п р е д л о ж е н у  т е м у  к а н д и д а т  н и ј е  п р и ј а в и о  н а  

д р у г о ј  в и с о к о ш к о л с к о ј  у с т а н о в и  у  з е м љ и  и л и  

и н о с т р а н с т в у ;  

- предлог ментора; 

- сагласност предложеног ментора при изради дисертације, на предложену  

тему. 

 

Члан 15. 

На предлог  Већа докторских студија, Наставно-научно веће Факултета именује 

Комисију за оцену подобности теме и кандидата, која се састоји од најмање 3 (три) 

наставника или научна истраживача из одговарајуће научне области из које је тема 

докторске дисертацијеи који испуњавају услове из Стандарда, од којих бар једно лице није 

запослено на Факултету. Предложени ментор не може бити члан Комисије. 

Кандидат пред Комисијом из става 1 овог члана брани предложену тему, износи 

разлоге због којих се определио за ту тему, образлаже научну и друштвену заснованост 

пројекта докторске дисертације, објашњава хипотезе, прелиминарне резултате истраживања 

и смернице даљег истраживања, те излаже ставове о теми у постојећој литератури. 

Комисија из става 1. овог члана у обавези је да припреми Извештај о оцени 

подобности теме, кандидата и ментора у року од 30 дана од дана достављања пријаве. Овај 

Извештај мора да испуњава стандарде и да садржи прилоге које је прописао Универзитет у 

Београду. 

Уколико Комисија не сачини извештај у предвиђеном року, Наставно научно веће 

именује нову комисију. 

Извештај Комисије о оцени подобности теме, кандидата и ментора, на предлог Већа 

докторских студија, разматра Наставно-научно веће Факултета у року од 60 дана од дана 

пријема Извештаја. 

Уколико Наставно-научно веће усвоји Извештај, доставља га на сагласност Већу 

научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета. 

Сматра се да је кандидату одобрена израда докторске дисертације након прихватања 

Извештаја   од   стране   Већа   научних   области   друштвено-хуманистичких наука 

Универзитета. Одлука о прихватању теме и одређивању ментора доставља се студенту и 

ментору. 
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Члан 16. 

Докторске студије се завршавају одбраном  докторске дисертације. 

Право да преда докторску дисертацију има студент који је: положио све испите и 

обавио и друге наставне обавезе утврђене програмом и режимом докторских студија;  

 Самостално написао и објавио, у току докторских студија, најмање три научна рада у 

научном часопису или научном зборнику које издаје научна организација, из области којој 

припада тема докторске дисертације (рачунајући и рад наведен за пријаву докторске 

дисертације), од којих је један рад саопштење на научном скупу, одржаном у организацији 

акредитоване научне установе, објављено у целини. 

Студент који је завршио израду докторске дисертације предаје је ментору најмање 9 

месеци пре истека рока за завршетак студија  у папирној и електронској форми. 

Ментор доставља електронски верзију референту за докторске студије ради провере у 

софтверу за откривање плагијата. Уколико се открије постојање плагијата ментор је у обавези 

да о томе обавести руководиоца Већа докторских студија и декана ради даљег поступања. 
 

 

Члан 17. 

По пријему израђене докторске дисертације, коју је ментор проценио да је подобна за 

одбрану, на предлог Већа докторских студија, најкасније 6 месеци пре истека рока за 

завршетак студија,  Наставно-научно веће именује Комисију за оцену и одбрану урађене 

докторске дисертације. 

Комисију за оцену докторске дисертације чине најмање 3 (три) члана из реда 

наставника, односно научна истраживача из земље или иностранства,са научним 

референцама из одговарајуће научне области на коју се односи тема докторске 

дисертације ако испуњава услове из Стандарда који важе за ментора и познаје језик на коме 

је написана дисертација. 

Најмање један члан Комисије за оцену докторске дисертације мора бити лице које 

није запослено на Факултету. 

Председника Комисије за оцену докторске дисертације бира Комисија из реда 

својих чланова. 

Ментор не може бити члан ове Комисије, осим у изузетним случајевима, на основу 

одлуке Сената Универзитета донете на предлог Факултета и Већа научне области друштвено-

хуманистичких наука. 

Студент је дужан да у року од 7 дана од дана пријема обавештења да је формирана 

Комисија за преглед и оцену дисертације, достави онолики број примерака дисертације 

колико комисија има чланова + 1 (за библиотеку), заједно са једним примерком на ЦД-у 

Студентској служби Факултета- референту за докторске студије. 

 

 

Члан 18. 

Комисија је дужна да у року од 45(четрдесетипет) дана од дана образовања, поднесе 

Наставно-научном већу Извештај који мора да испуњава стандарде које је прописао 

Универзитет у Београду. 

Члан Комисије има право да поднесе посебан извештај, са образложењем. 

Након пријема Извештаја Комисије за оцену дисертације, декан је дужан да докторску 

дисертацију и Извештај Комисије о оцени учини доступним јавности у библиотеци 

Факултета и у електронској верзији на интернет страници Факултета и Универзитета, у року 

од 30 дана пре усвајања Извештаја Комисије од стране Већа. 

Сви   заинтересовани   могу  да   прегледају   поднету  докторску  дисертацију  и 

Извештај и да уложе свој писмени приговор на дисертацију, односно на Извештај. 
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Уколико постоје примедбе на Извештај, или на саму дисертацију, Комисија за оцену 

докторске дисертације у року од 30 дана даје мишљење о примедбама и целокупну 

документацију доставља Већу Факултета на одлучивање. 

 

Члан 19. 

По истеку рока/рокова из претходног члана, Наставно-научно веће разматра Извештај 

комисије, примедбе  и  мишљења  Комисије  о  примедбама  и  одлучује  о  прихватању 

докторске дисертације. 

Наставно-научно веће може да прихвати Извештај Комисије, може затражити 

допунски Извештај у року од 30 дана или одбити Извештај. Ако Веће одбије Извештај или 

Комисија у року не достави допуну Извептаја, Веће именује нову комисију. 

Ако Наставно-научно веће прихвати   докторску дисертацију и Извештај Комисије 

са предлогом за одбрану, образује Комисију за одбрану дисертације доставља  одговарајућем 

Већу научне области Универзитета на сагласност, Извешај, одлуку о образовању Комисије 

за одбрану,1 примерак дисертације у штампаном облику и у електронском облику за 

Репозиторијум докторских дисертација, а све у форми и на начин прописан Правилником 

Универзитета. 

Комисију за одбрану дисертације чине најмање три члана од којих најмање један није 

у радном односу на Факултету. Ментор не може бити члан ове Комисије, осим у изузетним 

случајевима, на основу одлуке Сената Универзитета донете на предлог Факултета и Већа 

научне области друштвено-хуманистичких наука. 

 

Члан 20. 

По добијеној сагласности Већа научне области Универзитета, декан одређује дан, 

час и место одбране, на предлог председника Комисије за одбрану докторске дисертације. 

Декан у средствима јавног информисања, на веб сајту и огласној табли Факултета, 

оглашава информацију о одбрани докторске дисертације, са подацима о кандидату, теми, 

времену и месту одржавања одбране, и то најкасније 5(пет) дана пре одржавања одбране. 

Одбрана докторске дисертације мора се одржати најкасније у року од два месеца од 

дана када је добијена сагласност из члана 19. овог Правилника. 

У рок из става 3. овог члана не рачуна се  45 дана  у току летњег распуста,  а 

одбрана се, по правилу, не одржава између 15. јула и 25. августа. 

Ако кандидат без оправданог разлога не приступи одбрани рада у року из става 3. 

овог   члана,   декан   ће,   на  предлог   Комисије  за  одбрану  докторске  дисертације, 

обуставити поступак и вратити дисертацију кандидату. 

 

 

Члан 21. 

Одбрана докторске дисертације је јавна. 

Одбрани обавезно присусвује ментор и сви чланови Комисије за одбрану докторске 

дисертације. 

Председник Комисије за одбрану докторске дисертације отвара поступак усмене 

одбране, износи опште биографске и библиографске податке о кандидату и основне 

процедуралне податке о пријави, оцени и одбрани  докторске дисертације, те резиме 

Извештаја о оцени докторске дисертације. 

После речи председника Комисије, кандидат, у оквиру времена које му одреди 

председник Комисије, а које не може бити дуже од 45 минута,  излаже садржај дисертације, 

образлаже методе које је применио и објашњава закључке до којих је у њој дошао. 

Када кандидат заврши своје излагање, чланови Комисије му, редом који одреди 

председник Комисије, постављају питања и износе критички осврт на дисертацију, а могу 

тражити и објашњења у вези са дисертацијом и усменом одбраном. 

Председник Комисије одређује да ли ће кандидат давати одговоре и објашњења 
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после речи појединих чланова Комисије или ће их дати одједном. 

Кандидат је дужан да одговори на питања која му поставе чланови Комисије и да 

пружи тражена објашњења. 

Када Комисија процени да се о предмету одбране довољно расправљало, председник 

Комисије саопштава да је одбрана закључена, а Комисија се повлачи на већање и одлучивање 

гласањем. 

Одлука из претходног става овог члана може бити да је кандидат докторску 

дисертацију: 

- одбранио; 

- није одбранио. 

Одлука се доноси већином гласова укупног броја чланова Комисије. У случају једнаке 

поделе гласова, одлучује глас председника Комисије. 

Председник Комисије за одбрану докторске дисертације јавно проглашава одлуку 

Комисије.  

О одбрани докторске дисертације води се записник који потписују сви чланови 

Комисије за одбрану. 

Студент не може да поново брани докторску дисертацију коју није одбранио. 

 

Члан 22. 

Ако Комисија за одбрану докторске дисертације у току одбране закључи да треба 

извршити додатну проверу самосталности рада, одложиће одбрану до три месеца. 

 

Ако  кандидат  не  дође  на  одбрану  која  је  одложена,  а  изостанак  не  оправда 

ваљаним разлозима, Комисија доноси одлуку да је кандидат одустао од одбране, те да није 

одбранио докторску дисертацију. 

 

Члан 23. 

Када  Комисија  за  одбрану  докторске  дисертације  одлучи  да  је  кандидат  са 

успехом одбранио дисертацију, сматра се да је кандидат завршио докторске студије. 

 

 

VI Научни назив и промоција 

 

Члан 24. 

Лице које заврши докторске студије стиче академски назив доктора наука-методика 

разредне наставе, са назнаком звања трећег степена академских студија. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да, преко Факултета, поднесе Универзитету 

молбу за промоцију за доктора наука у року од 30 дана од дана завршетка докторских 

студија. 

 

VII Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 25. 

Овај Правилник ступа на снагу 8ог дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета а примењује се на студенте уписане на докторске студије почев од школске  

2017/18. године. 

За студенте који су докторске студије уписали закључно са школском 2016/17. 

годином, примењују се важећи прописи. 

Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су пријавили тему 

докторске дисертације до 30.9.2015.године имају право да заврше и одбране докторску 

дисертацију најкасније  до 30.9.2018.године.   

Почев од 1.октобра 2021. године овај се правилник примењује на све студенте 




