На основу члана 1.став 2. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета
у Нишу ( "Гласник Универзитета у Нишу" бр. 6/2007), члана 49. и 80. Статута Технолошког
факултета у Лесковцу, Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној 27.11.2013.г.
усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
НА ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЛЕСКОВЦУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником Технолошки факултет у Лесковцу ( у даљем тексту: Факултет) уређује
услове уписа на студијски програм докторских академских студија, мерила за утврђивање редоследа
кандидата на ранг листи, начин остваривања права на приговор кандидата и друга питања од значаја
за упис, организацију наставе и научно-истраживачког рада и поступак пријаве и одбране докторске
дисертације.
Члан 2.
Докторске академске студије су студије трећег степена високог образовања.
Докторске академске студије имају 180 ЕСПБ бодова, што одговара периоду од три године
или шест семестара студирања.
Члан 3.
Докторске академске студије на Факултету остварују се у образовно-научном пољу Техничкотехнолошке науке, научна област Технолошко инжењерство, за студијски програм Технолошко
инжењерство.
УСЛОВИ УПИСА
Члан 4.
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном
оценом најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама,
2. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне
радове из области докторских академских студија за коју конкуришу, уколико има просечну оцену
мању од 8,00,
3. академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са
одредбама члана 128. Закона о високом образовању.
4. завршене основне студије за стицање VII-1 степен стручне спреме са најмањом просечном
оценом 8,00 или објављене научне радове из области докторских академских студија за који
конкуришу, уколико имају просечну оцену мању од 8,00.
Прву годину докторских студија могу уписати лица са завршеним основним, односно
последипломским студијама, из истих или сродних области студијског програма докторских студија
за које конкуришу. Сродност области одређује Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту:
Веће Факултета) на предлог Kомисије за наставу.
Услов за упис на докторске академске студије јесте познавање једног страног језика.
Испуњење услова из става 3. овог члана, кандидат доказује потврдом о познавању једног од
страних језика.
Члан 5.
Студенти са завршеним специјалистичким академским студијама из сродних области, као и
студенти који су специјализирали из сродних области по прописима који су важили до 09.09.2005.
године, могу уписати другу годину докторских академских студија, при чему се њима признаје

највише 60 остварених ЕСПБ бодова на докторским академским студијама, а на основу оцене
сличности положених предмета на специјалистичким студијама, које утврђује Веће Факултета на
предлог Већа одговарајуће катедре.
Студенти са завршеним магистарским студијама из сродних области могу уписати трећу
годину докторских академских студија, при чему се њима признаје највише 120 остварених ЕСПБ
бодова на докторским академским студијама, зависно од листе предмета које је положио на
магистарским студијама. Одлуку о признавању броја бодова доноси Веће Факултета на предлог Већа
одговарајуће катедре.
Члан 6.
Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању може у току студија прећи на докторске академске
студије у оквиру истих или сродних области студија.
Уколико је студент на магистарским студијама положио све предвиђене испите онда се њему
на докторским академским студијама признаје највише 90 ЕСПБ бодова. Веће Факултета на предлог
Већа одговарајуће катедре одређује број остварених ЕСПБ бодова за сваки положени испит
појединачно.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Члан 7.
Редослед кандидата који су поднели пријаву за упис у прву годину докторских академских
студија утврђује се на основу укупне остварене просечне оцене кандидата на основним и мастер
академским студијама, односно студијама за стицање VII-1 степен стручне спреме. Израчунавање
просечне оцене врши се тако што се збир свих оцена са основних и мастер академских студија подели
са укупним бројем положених испита.
Ако два или више кандидата на основу опште просечне оцене остваре исти број бодова па се
не може извршити избор одговарајућег броја за упис, редослед ће се утврдити уз помоћ допунског
критеријума – дужине студирања на основним академским студијама и мастер академским студијама.
Ако кандидати имају исти број бодова, предност има онај кандидат који има већи индекс
научне компетентности израчунат на основу коефицијента које је дефинисало Министарство
просвете, науке и технолошког развоја РС.
Ранг листа пријављених кандидата за упис на студије
Члан 8.
Поступак рангирања и уписа кандидата на Факултету, спроводи Комисија за упис кандидата
коју именује декан Факултета, а председник Комисије је продекан за наставу.
Комисија за упис кандидата саставља прелиминарну ранг листу пријављених кандидата и
објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје
место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе.
Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у
року од 24 сата од пријема приговора.
Факултет утврђује коначну ранг листу пријављених кандидата и објављује је на огласној
табли и интернет страници Факултета, у року који је утврђен конкурсом.
Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис
кандидата.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу,
уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.
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НАСТАВА И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Члан 9.
Студент докторских академских студија остварује ЕСПБ бодова кроз полагање испита,
научно-истраживачки рад и одбраном докторске дисертације.
Члан 10.
Студије на докторским академским студијама се реализују кроз активну наставу. Активна
настава се састоји од предавања и часова студијског истраживачког рада. Од укупног броја часова
активне наставе, по правилу, 25% треба да буду часови предавања. На последњој години студија
активну наставу може чинити само студијски истраживачки рад који је непосредно у функцији израде
докторске дисертације.
Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године.
Докторска дисертација је завршни део студијског програма.
Члан 11.
Настава из наставних предмета (обавезних и/или изборних) изводи се групно или
индивидуално (менторска). Групна настава изводи се уколико на једном предмету има пет или више
студената, односно ако је овакав вид наставе неопходно организовати због природе (карактера)
предмета.
На предлог студента, Комисија за наставу доноси на почетку сваке школске године листу
изборних предмета на години коју уписује студент.
Члан 12.
Наставу на докторским академским студијама може да изводи наставник који задовољава
услове Стандарда за акредитацију студијских програма докторских академских студија.
Члан 13.
На почетку јесењег семестра у првој години докторских академских студија, студент може
изабрати једног од наставника ангажованих за извођење наставе на докторским академским
студијама са којим обавља консултације око избора предмета и организације студијског
истраживачког рада. Одлуку о изабраном наставнику доноси веће одговарајуће катедре на предлог
студента.
Наставник који је изабран за спровођење Студијског истраживачког рада студента, организује
и прати спровођење истраживања. Оцењивање Студијског истраживачког рада врши комисија коју
одређује одговарајуће веће катедре.
Веће одговарајуће катедре може на захтев изабраног наставника или студента заменити
актуелног и именовати новог наставника за спровођење Студијског истраживачког рада, а једино на
почетку школске године.
Члан 14.
Студенту се после прве године студија, на лични захтев, може одредити ментор за израду
докторске дисертације.
Компетентност ментора утврђује се према Стандардима за акредитацију студијских програма
докторских академских студија.
Ментора именује Веће Факултета, на предлог Већа одговарајуће катедре, које подноси
извештај о испуњењу услова наставника да буде именован за ментора.
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ПРИЈАВА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Члан 15.
Поступак за оцењивање подобности теме и одбране докторске дисертације може започети
када студент докторских академских студија оствари најмање 120 ЕСПБ и објави или буде прихваћен
за штампу научни рад као првопотписани аутор.
Члан 16.
Тема за израду докторске дисертације може да се пријави само из научне области
акредитованог студијског програма.
Пријава предлога теме докторске дисертације подноси се студентској служби Факултета.
Пријава предлога теме садржи:
- име и презиме кандидата са кратком биографијом и подацима о току докторских студија,
- предлог назива теме,
- предлог ментора (уколико претходно није именован),
- образложење предлога теме које садржи: дефинисање и опис научног проблема истраживања,
предлог владајућих схватања у литератури, хипотезу која се жели проверити, методологију која
ће се примењивати,
- списак објављених научних и стручних радова и теме радова.
Члан 17.
Ментор за израду докторске дисертације се, по правилу, бира из реда ангажованих наставника
са акредитованог студијског програма докторских академских студија, а у оправданим случајевима за
ментора може бити именован наставник или истраживач у одговарајућем научном звању из друге
сродне високошколске или научне установе.
Компетентност ментора утврђује се према Стандардима за акредитацију студијских програма
докторских академских студија.
Ментор може да води највише пет студената истовремено.
Ментор је дужан да помаже студенту при избору метода научноистраживачког рада,
литературе, припреми структуре рада, као и да му пружа другу стручну помоћ.
Члан 18.
Веће Факултета, на предлог Већа одговарајуће Катедре, образује комисију за оцену научне
заснованости предложене теме докторске дисертације.
Комисија се састоји од најмање три наставника или истраживача у одговарајућем научном
звању, од којих је најмање један у радном односу у другој сродној високошколској или научној
установи.
Комисија за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације, подноси
извештај о оцени научне заснованости предложене теме докторске дисертације, у року од тридесет
дана од дана пријема одлуке.
Члан 19.
Веће Факултета, након разматрања извештаја комисије из претходног члана, оцењује научну
заснованост предложене теме докторске дисертације. Уколико Веће Факултета усвоји извештај
комисије о предложеној теми докторске дисертације и именује ментора, онда се одлука Већа
Факултета и извештај комисије доставља Универзитету у Нишу ради давања сагласности.
Члан 20.
Након добијања сагласности од надлежног органа Универзитета у Нишу, кандидат се
обавештава да може да приступи изради докторске дисертације.
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Члан 21.
Кандидату се може одобрити, на његов захтев, продужење рока за израду докторске
дисертације из разлога утврђених за мировање права и обавеза студената, због неповољних услова за
експериментално истраживање и из других оправданих разлога, али најдуже до годину дана.
Члан 22.
Урађену докторску дисертацију и захтев за одбрану, кандидат предаје Служби за студентска
питања Факултета, и то: за сваког члана комисије за оцену и одбрану докторске дисертације по један
примерак штампане верзије рада и три примерка за Библиотеку Факултета. Кандидат поред штампане
верзије своје дисертације, предаје и електронску верзију свог рада у PDF формату.
Председник Већа Факултета доставља захтев за одбрану докторске дисертације Већу
одговарајуће катедре.
На предлог Већа катедре из става 2 овог члана, Веће Факултета именује Комисију за оцену и
одбрану докторске дисертације у року од 30 дана од дана подношења захтева за одбрану.
Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације чине најмање три наставника или
истраживача у звању најмање научни сарадник, од којих је најмање један у радном односу у другој
сродној високошколској или научној установи.
Ментор је члан комисије из става 3 овог члана, али не може бити њен председник.
Први члан комисије из става 3 овог члана је њен председник.
Члан 23.
Пре достављања извештаја, чланови комисије за оцену и одбрану докторске дисертације могу
затражити од докторанта да измени првобитни текст приложене докторске дисертације. У том
случају докторант је у обавези да достави измењен текст докторске дисертације.
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације је дужна да достави Извештај Већу
Факултета са предлогом, најкасније у року од 30 дана од дана пријема одлуке о именовању.
Председник Већа Факултета ставља Извештај о оцени докторске дисертације, докторску
дисертацију, објављене радове, радове прихваћене за објављивање, заједно са доказима о прихватању
за објављивање, на увид јавности петнаест дана у библиотеци Факултета, о чему се јавност
обавештава огласом на огласној табли Факултета.
У случају примедби на Извештај и докторску дисертацију, председник Већа Факултета је
дужан да затражи од комисије за оцену и одбрану докторске дисертације да се у року од 15 дана од
дана достављања, изјасни о примедбама.
Примедбе поднете после рока из става 3 овог члана, Веће Факултета није дужно да разматра.
Члан 24.
Веће Факултета, усваја или одбија извештај комисије о урађеној докторској дисертацији
узимајући у обзир евентуалне приговоре.
Уколико Веће Факултета прихвати извештај Комисије о урађеној докторској дисертацији,
тада се одлука Већа Факултета и извештај комисије достављају Универзитету у Нишу ради давања
сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији.
По пријему сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији, кандидату се уручује
одлука да може да приступи одбрани докторске дисертације.
Члан 25.
Одбрана дисертације је јавна.
Факултет преко дневне штампе, најмање пет дана пре одбране, обавештава јавност о имену
кандидата који брани дисертацију, називу теме, месту и времену одбране дисертације.
На одбрани дисертације проверава се самосталност кандидатовог рада и основаност његових
излагања и научних закључака.
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Члан 26.
Председник Комисије отвара јавну одбрану и саопштава кратке биографске податке о
кандидату и списак његових радова.
Пошто се прочита Закључак из Извештаја Комисије, председник позива кандидата да изнесе
резултате до којих је дошао у раду на изради дисертације.
Усмено излагање кандидата може трајати највише 90 минута. Усмено излагање докторанта се
не прекида.
Пошто кандидат заврши усмено излагање, чланови Комисије дају критички осврт на
дисертацију и постављају питања.
Члан 27.
По завршеној одбрани, Комисија се повлачи ради већања и утврђивања оцене, коју затим
јавно саопштава присутнима.
За доношење оцене узимају се у обзир: Извештај Комисије о оцени урађене докторске
дисертације, излагања кандидата одбрани и његови одговори на постављена питања у току одбране.
Комисија после одбране утврђује оцену „одбранио дисертацију” или „није одбранио
дисертацију”.
Комисија оцену утврђује већином гласова.
Оцена се уписује у записник и у индекс студента.
Дисертација која није одбрањена не може се под истим називом пријавити и бранити на
Факултету.
Основне податке о току одбране дисертације и своју оцену Комисија уноси у Записник, који
потписују сви чланови Комисије.
Члан 28.
Ако кандидат не приступу одбрани докторске дисертације, а не оправда свој недолазак,
Комисија ће донети одлуку којом се утврђује да је кандидат одустао од одбране докторске
дисертације.
Кандидат који не приступи одбрани докторске дисертације дужан је да у року од седам дана
оправда неприступање одбрани. Оправданост разлога неприступања одбрани оцењује Веће
факултета.
У случају оправданог изостанка Председник Комисије за оцену и одбрану заказује нови
термин јавне одбране докторске дисертације.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу, по добијању сагласности Сената Универзитета у Нишу, осмог
дана од дана објављивања на интернет страни и Библиотеци Факултета.
Члан 30.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о докторским студијама 04
бр. 4/92-XI од 14.12.2007.г.

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ ФАКУЛТЕТА
04 бр. 4/126-V од 27.11.2013.г.
СНУ број: 8/16-01-009/13-008 од 23.12.2013.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ФАКУЛТЕТА,
проф. др Јован Степановић, декан, с.р.
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