УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
Документ се припрема у складу са Стандардима за акредитацију високошколских институција, за
сваки стандард је дат одговарајући низ табела које треба попунити, прилога које је треба означити
и приложити, и максимална дужина текстуалног описа којим се образлаже испуњеност датог
стандарда. Поред обавезних прилога институција може приложити и друге врсте прилога који
документују испуњеност датог стандарда.
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УВОД
НАЗИВ УСТАНОВЕ:

АДРЕСА:
Web адреса:

Образовно-научно/образовно-уметничко поље
ПриродноДруштвеноМедицинске
математичке
хуманистичке
науке
науке
науке

Техничкотехнолошке
науке

Уметност

Број студената
Основне академске студије
Мастер академске студије
Специјалистичке академске студије
Докторске студије
Укупан број студената

Наставно особље у наставничким звањима

Доценти

Ванредни
професори

Редовни
професори

Начуни
сарадници

Виши научни
сарадници

Саветници

У сталном радном односу
У допунском радном односу
Укупан број
Наставно особље у истраживачким звањима
У сталном радном односу
У допунском радном односу
Укупан број
Укупан број наставника
Простор, Библиотека
Простор, укупна квадратура радног простора за студенте
докторских студија
Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи
наставни процес
Укупан број рачунара на располагању студентима докторских
студија

Назив студијског програма
Назив установе са којом се организује
заједнички студијски програм (ако у

реализацији учествује више установа)
Високошколска установа у којој се изводи
студијски програм
Образовно-научно/образовно-уметничко
поље
Научна или уметничка област
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима
Назив дипломе
Дужина студија
Година у којој је започела реализација
студијског програма
Година када ће започети реализација
студијског програма (ако је програм нов)
Број студената који студира по овом
студијском програму
Планирани број студената који ће се
уписати на овај студијски програм
Датум када је програм прихваћен од
стране одговарајућег тела (навести ког)
Језик на коме се изводи студијски програм
Година када је програм акредитован
Web адреса на којој се налазе подаци о
студијском програму

Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских
студија
Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу
показатеља који се односе на научноистраживачки рад.
Опис (највише 100 речи):

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на
универзитету
Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској
установи
Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и
уметничкоистраживачке пројекате
Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској
години
Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује
Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората
Евиденција:
Програм научноистраживачког рада - Прилог П.1,
Решење о акредитацији научноистраживачке организације - Прилог П.2.
Стандард 1. Структура студијског програма
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама,
односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из
медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских
студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.
Опис (највише 300 речи):

Евиденција:
Публикација установе-Прилог 1.1
Стандард 2. Сврха студијског програма
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у
образовном систему.
Опис (највише 300 речи):

Стандард 3. Циљеви студијског програма
Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.
Опис (највише 300 речи):

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне
способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.
Опис (највише 300 речи):

Стандард 5: Курикулум
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и
докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората
уметности који је уметнички програм.
Опис (највише 300 речи):

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама
Евиденција:
Статут – Прилог 5.1
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма
Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем
образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним
програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног
простора.
Опис (највише 300 речи):

Евиденција:
Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) – Прилог 6.1
Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима –Прилог 6.2.
Стандард 7: Упис студената
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке,
образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских

студија.
Опис (највише 300 речи):

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм
Евиденција:
Конкурс за упис на докторске студије (ако започела њихова реализација) - Прилог 7.1
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена
стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се
оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.
Опис (највише 300 речи):

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске
године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање
Евиденција:
Статут (део који се односи на докторске студије) - Прилог 8.1
Правилник институције о оцени докторске дисертације - Прилог 8.2
Стандард 9: Наставно особље
За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које има
потребну научну способност.
Опис (највише 300 речи):

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија
Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке
пројекате
Табела 9.3. Компетентност наставника
Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године
Табела 9.5. Ментори
Евиденција:
Критеријуми за избор наставника-Прилог 9.1
Одлука надлежног органа о именовању ментора-Прилог 9.2
Стандард 10: Организациона и материјална средства
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничкотехнолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског
програма и броју студената који се уписује.
Опис (не више од 300 речи):

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду
Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући
лабораторијски простор неопходан за експериментални рад
Евиденција:
План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада - Прилог 10.1
Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и
међународним организацијама - Прилог 10.2
Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима - Прилог 10.3
Стандард 11: Контрола квалитета
За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу
квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.
Опис (највише 100 речи):

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму:
Евиденција:
Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1

