
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Докторска дисертација - студијски истраживачки рад 

Наставник или наставници:  

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 30 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Применом основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања, метода и 

најновијих знања из релевантне научне и стручне литературе (монографије и периодика) докторанд / 

докторанткиња приступа решавању конкретних проблема у оквиру теме докторске дисертације чији је циљ 

писање и одбрана завршног рада. 

Исход предмета  

Потврђена способност докторанда / докторанткиње да изабере и примењује одговарајућу методологију, да 

повезује и примени стечена знања из предмета докторских студија у циљу спровођења систематске анализе 

и извођења релевантних закључака на основу резултата властитих истраживања у оквиру задате теме 

докторске дисертације. 

Садржај предмета 

Студијски истраживачки рад 

Садржај односно структура докторске дисертације формира се у складу са темом и потребама рада. Прва 

фаза припреме за израду докторске дисертације је упознавање са стручном и теоријском литературом. 

Друга фаза је анализа предмета докторске дисертације у циљу изналажења решења конкретног задатка, 

формулисаног у договору са ментором. Теоријске основе представљају услов за успешан рад на писању 

докторске дисертације. 

Писање дисретације: 

Ментор / менторка заједно са докторандом / докторанткињом конципира силабус рада докторске 

дисертације који је докторанд /докторанткиња прихватио и применио у свом раду на писању дисертације. 

Докторска дисертација обавезно се пише у оквирима задате и одобрене теме којој су претходно 

дефинисани циљеви и задаци, а образложен, и од стране Комисије за оцену подобности теме, кандидата и 

ментора оцењен предлог теме докторске дисертације верификовао Сенат Универзитета на предлог 

Стручног већа АЦИМСИ Родних студија. 

Позитивно оцењеним предлогом теме докторске дисертације докторанд / докторанткиња стиче право да 

приступи писању докторске дисертације. 

У писању докторске дисертације докторанд / докторанткиња се служи релевантном литературом 

предложеном од стране ментора / менторке односно литературом коју је сам предложио и анализирао 

заједно са ментором / менторком. Током израде докторске дисертације докторанд / докторанткиња се 

консултује са ментором / менторком. У зависности од теме и захтева који произилазе из задатка за писање 

докторске дисертације, докторанд / докторанткиња, пре приступања писању текста докторске дисертације, 

врши и одређена (теренска, архивска и сл.) истраживања, анкете, испитивања, статистичку обраду података 

и друга истраживања чије резултате инкорпорира у текстуални део тезе. Докторанд / докторанткиња се, 

током писања дисертације, поред редовних консултација са ментором / менторком, по потреби консултује 

и са другим наставницима из уже области теме саме дисертације. Пре предаје коначне верзије докторске 

дисертације докторанд / докторанткиња је обавезан да положи све испите предвиђене програмом 

докторских студија. 

Препоручена литература 

У складу са проблемским оквиром теме докторске дисертације. 

Број часова активне наставе 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

   30  

Методе извођења наставе 

Менторски рад, консултативна настава у вези са конципирањем силабуса докторске дисертације, током 

израде докторске дисертације, студијског истраживачког рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  Израда докторске дисертације 100 

  

практична настава    

колоквијум-и    

семинар-и    

 


