
  Студијски програм: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Врста и ниво студија: Докторске академске студије, III степен студија 

Назив предмета: Израда докторске дисертације Шифра предмета  6DRIDD 

Наставник : изабрани ментор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 20 

Услов: Комплетиране студијске обавезе и испити из прве и друге године 

Циљ предмета 

Докторска дисертација је писани документ којим студент на смислено изабраном градиву доказује способност 

коришћења теоретских знања, стручне и научне литературе, терминологије и одговарајућих метода за потврду или 

негацију теза записаних у пријављеној теми докторске дисертације. У докторској дисертацији студент исказује 

способност смисленог избора и употребе домаће и стране стручне литературе и додатних извора за обраду 

изабране теме.  

Докторском дисертацијом студент  доказује стручну квалификованост.  

Докторска дисертација мора бити самосталан и изворан допринос науци. 

Исход предмета 

Познавање ширег научног и стручног подручја које покрива докторска дисертација и продубљивање знања и 

разумевања коришћене терминологије у докторској дисертацији. Способност смисленог избора и коришћења 

домаће и стране литературе и извора. Стручна, филозофска оспособљеност. Стручно писање и изражавање 

садржаја, овладавање решавањем стручних проблема, суверено представљање кључних спознаја и вештина 

аргументације. 

Садржај предмета 

1. Насловна страна. 

2. Унутрашња насловна страна. 

3. Изјава кандидата о ауторству дисертације. 

4. Изјава кандидата о језичкој и правописној коректности докторске дисертације са навођењем имена лектора.  

5. Резиме докторске дисертације на српском и страном (енглеском) језику и кључне речи.  

6. Преглед садржаја – индекс.  

7. Преглед слика - индекс 

8. Преглед табела - индекс. 

9. Преглед додатака - индекс. 

10.Увод: 

• дефиниција проблема, 

• презентација теза и циљева докторске дисертације, 

• кратак опис структуре дисертације, 

• употребљене научне методе. 

11.  Теоријске основе: Историјско-теоретски оквир досадашњег истраживања проблема.  

12.  Аналитички и синтетички део докторске дисертације: Аналитичко-синтетичко представљање  

       прикупљених    података  који доказују да је решење истраживаног проблема одговарајуће. 

13. Допринос докторске дисертације струци. 

14. Закључак. 

15. Литература и извори. 

16. Прилози (по потреби). 

17. Појмовник, скраћенице и акроними (по потреби). 

После консултације са ментором кандидат завршава своју докторску дисертацију. Дужина: пожељно/најмање 150 

страница текста, величина писма у тексту докторског рада треба да буде 12 типографских тачака, размак подешен 

на 1,5 ред. 

По успешно сачињеном писаном делу докторске дисертације следи усмена одбрана која се обавља пред 

комисијом. Овде студент демонстрира познавање проблема са којим се суочио током израде докторске 

дисертације. То је уједно и прилика да се разреше могуће дилеме и недовољно појашњени налази и ставови. Сваки 

члан комисије може да постави до три питања везана за шири аспект предмета дисертације. 

Литература  

Листа литература и извора се формира у зависности од конкретно изабране и одобрене докторске дисертације,  а 

претходно треба да буде одобрена и од стране ментора. 



 

Број часова  активне наставе:   

Остали часови Предавања:  Вежбе:  Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Ментор на консултацијама проверава садржајни и структурни аспект дисертације. Ментор припрема 

кандидата/кандидаткињу за електронско представљање дисертације и за могућа оквирна питања приликом 

одбране. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Оцена докторске дисертације: 80 

Оцена одбране: 20 


