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УВОД 

Докторске студије су приоритет и науке и образовања, јер утичу на повећање општег 

нивоа знања, омогућавају убрзани технолошки развој и развој друштва у целини. Из општег 

значаја које докторске студије имају, развоју квалитетних докторских студија се посвећује 

посебна и изузетна пажња у свим земљама које планирају свој развој базиран на знању и 

иновацијама. Докторске студије су кључни циклус образовања који обезбеђује научни кадар 

и наставни кадар за високообразовне установе, као основне генераторе убрзаног 

технолошког развоја који карактерише савремено друштво. Веома је значајно да докторске 

студије обезбеде у далеко већој мери него до сада руководећи кадар у привреди способан за 

остварење њеног убрзаног развоја, као и руководећи кадар у савремено вођеној државној 

администрацији.   

Докторске студије треба да уписују најбољи студенти без обзира каквог су социјалног 

статуса. У настави и истраживањима је неопходно ангажовати најквалитетније наставнике и 

истраживаче. Развој докторских студија би требало да буде под посебном друштвеном 

пажњом.  

Национални савет за високо образовање Републике Србије и Национални савет за науку 

и технолошки Републике Србије су на својој заједничкој седници одржаној 9. јуна 2014. 

године детаљно разматрали проблем докторских студија у Србији и формирали радну групу 

која би требало да у најкраћем року детаљније сагледа стање докторских студија како кроз 

призму резултата акредитације, тако и кроз директан увид у саме високошколске установе 

путем одговарајуће анкете, и да да свој извештај који би био доступан не само академској 

заједници, већ и широј јавности. Национални савети су сматрали да је њихова дужност да 

допринесу на овај начин објективизацији веома разноликих, паушалних и често диспаратних 

ставова о докторским студијама и високом образовању у Републици Србији уопште, 

исказаних како у оквиру саме академске заједнице, тако  у широкој јавности. Треба имати у 

виду чињеницу да су докторске студије предмет два закона, Закона о високом образовању и 

Закона о научно-истраживачкој делатности, и да би приложени материјал  могао да буде 

полазна основа за детаљније и дубље сагледавање проблематике која је најнепосредније 

везана како са Стратегијом научног и технолошког развоја, тако и са Стратегијом развоја 

високог образовања.   Национални савети су сматрали да би кроз планисране активности 

било могуће дати конкретне иницијативе које би водиле како ка адекватнијимм 

формулацијама у Закону о високом образовању који је у припреми, тако и ка побољшаним 

стандардима за докторске студије у духу најновијих усмерења у Простору високог 

образовања Европе. Од посебног значаја је чињеница да су све предвиђене активности део 

Темпус пројекта RODOS (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia), који је пружио не само 

веома значајну техничку подршку, већ и академску помоћ, имајући у виду да у њему 

учествују све самосталне високошколске установе у Србији. Радна група је у кратком року 

саставила анкету и послала свим високошколским установама, са жељом да се током лета 

прикупе одговори и током јесени настави са њиховом обрадом и анализом. Резултати рада 

радне групе презентирани су у овој публикацији за иавесним закашњењем, углавном због 

недовољне ажурности високошколских установа. Радна група није желела да даје своје 

судове, препуштајући то Националним саветима и целокупној академској заједници, већ да 
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пружи обрађене податке прикупљене на разне начине, и укаже на неке појаве о којима тек 

треба искристалисати ставове. 

У првом делу публикације дат је кратак осврт на докторске студије у Европи. У делу I.1 

презентирани су Салцбуршки принципи, који у Простору високог образовања Европе 

представљају усмеравајућу базу свих активности везаних за докторске студије. Део II 

посвећен је општим аспектима обезбеђења квалитета докторских студија у Простору високог 

образовања Европе; дати материјал представља основу за даље разраде у оквиру иновирања 

законских и подзаконских аката у домену докторских студија. Пажња је посвећена најпре 

докторским школама, које су у фокусу пројекта RODOS, а затим осталим битним елементима 

обезбеђења квалитета који су специфични за докторске студије, укључујући менторство и 

вођење каријере доктораната. Централно место публикације представља III део, посвећен 

директно докторским студијама у Србији. Најпре је дат увид у докторе наука и уметности у 

Србији, да би затим био дат приказ стања докторских студија на универзитетима у Србији.  

Посебно је дат увид у учешће доктораната у научно-истраживачким пројектима, а потом је 

дат приказ доктората стечених у периоду од 2005-2014. године. Посебно поглавље посвећено 

је реакредитацији студијских програма докторских студија, да би на крају пажња била 

поклоњена транспарентности и плагијаторству у склопу докторских студија. Имајући у виду 

значај критичке евалуације докторских студија од стране студената, IV део је посвећен 

анкети спроведеној на универзитетима у Србији од стране Удружења студената докторских 

студија и младих истраживача Србије. У прилогу су дате следеће целине, које чине дати 

материјал комплетнијим: 1. Текст анкете упућен факултетима, 2. Стандарди за акредитацију 

докторских студија, 3. Листа акредитованих студијских програма докторских студија, 4. 

Подаци о докторским студијама на универзитетима у Србији, 5. Део Стратегије образовања у 

Републици Србији до 2020. године, који се односи на докторске студије и 6. Резултати анкете 

о доктроским студијама, коју је спровело Удружење студената докторских студија и младих 

истраживача Србије. 
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I. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ЕВРОПИ - кратак осврт 

Један од основних приоритета Европске асоцијације универзитета (European University 

Assiciation - EUA) јесте од 2003. године остварење "јачих веза између Eвропских простора 

високог образовања (EHEA) и науке (ERA), са циљем повећања европског истраживачког 

капацитета и побољшањa квалитета eвропског високог образовања". Ови циљеви су 

реализовани кроз акције фокусиране пре свега на кључну улогу докторских студија и мисију 

универзитета, чија је примарна одговорност стварање окружења у коме се млади 

истраживачи школују кроз само истраживање.  

Поменути циљеви су прецизно формулисани у оквиру Салцбуршких принципа, усвојених 

фебруара 2005. године (видети даљи текст, поглавље II). Ови принципи су одредили оквир за 

интензивне дискусије о развоју и даљим правцима програма докторских студија. У оквиру 

Болоњског процеса, на министарском састанку у Бергену маја 2005. године констатовано је 

да је потребно "у циљу интензивирања синергије између сектора високог образовања и 

осталих истраживачких сектора, као и између ЕНЕА и ЕRA, ниво докторских квалификација 

усагласити са Европским оквиром квалификација (EQF) користећи методологију исхода 

учења. Основна компонента докторских студија је напредак у знању кроз оригинално 

истраживање. Размотривши потребу за структуираним докторским програмима, као и 

потребу за транспарентним менторством и оцењивањем, сматра се да нормално радно 

оптерећење трећег циклуса треба да кореспондира периоду од 3-4 године пуног радног 

времена. Инсистирамо да универзитети треба обезбеде да њихови докторски програми 

промовишу интердисциплинарни приступ и развој преносивих вештина, у складу са 

потребама ширег тржишта радне снаге. Потребно је остварити укупан пораст броја 

докторских кандидата који започињу истраживачке каријере у оквиру ЕНЕА. Сматрамо да су 

учесници програма трећег циклуса истовремено студенти и истраживачи почетници".  

Докторске студије се по својој природи разликују од прва два циклуса високошколског 

образовања, јер се базирају на истраживањима, чији је циљ оригинални научни резултат који 

се по правилу публикују у релевантним научним часописима. Према подацима саопштеним 

на Министарској конференцији – Лувен 2009. све земље које су се придружиле Болоњском 

процесу (укупно 47) имају у својим образовним системима докторске студије као трећи 

циклус високошколског образовања, са просечним трајањем 2-4 године. У свим земљама 

докторске студије обавезно обухватају самостална истраживања. Конференција министара 

одговорних за високо образовање Лувен (2009) је за наредну декаду утврдила следеће 

приоритете: 

• Социјална димензија, равноправност у доступности студија 

• Целоживотно учење 

• Запошљивост 

• Студенти - центар учења и мисије високошколског образовања 

• Образовање, истраживање и иновација 

• Интернационална отвореност 

• Мобилност  

• Прикупљање података о високом образовању 

• Развој мултидимензионих метода за транспарентност 
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• Финансирање  

Наведени принципи нису обавезујући за земље које су укључене у Болоњски процес, али 

се подразумева да ће универзитети при креирању нових или редизајнирању постојећих 

студијских програма у значајној мери поштовати усвојене принципе. У периоду од 2005. до 

сада је одржан низ значајних скупова, већина је била у организацији Европске асоцијације 

универзитет EUA (релевантни документи EUA CDE конференција се налазе на сајту EUA.)  

Двадесет седам земаља Европске уније (ЕУ-27) има 18.877 милиона студената, 1,5 

милиона наставника који су ангажовани на 4000 високошколских установа.  

Број студената : Број становника у земљама ЕУ-27   = 1: 21 

Број наставника : Број студената     = 1:12,5 

Број студената докторских студија : Укупан броју студената  = 1:35 

Број наставника : Број студената докторских студија   = 3:1 

У 2007. години на универзитетима у Европи је докторске студије студирало 525,8 

хиљада студената, док је тај број у САД био 396,2 хиљаде а у Јапану 75,5 хиљада.  

Земље ЕУ-27 и друге земље Европског простора сагласно својој економској моћи и 

својим развојним потенцијалима имају различит степен издвајања како у сектор високог 

образовања тако и у сектор науке и технологије. Истраживачки потенцијал земље се може по 

мерити по броју студената докторских студија. 

За разматрање везано за докторске студије у Србији је од интереса упоредити податке 

који се односе на земље ЕУ-27, Хрватску, Македонију, Турску, Исланд, Норвешку и 

Швајцарску (Eurostat 2009). На слици 1. је упоређен GDP (издвајање за науку, технологију и 

високо образовање) сa односом укупног броја студената докторских студија према укупном 

броју студената у појединим земљама Европског образовног простора. Очигледно је да у 

највећем броју земаља тренд издвајања прати број студената докторских студија. Проценат 

студената докторских студија у односу на укупан број студената варира од 1-7%, а у свега 

шест земаља је тај проценат већи од 4%.  

 
Слика 1. Упоредни приказ односа броја студената докторских студија према укупном броју 

студената, % ГДП и ГДП за високо образовање у земљама Европског простора 
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На слици 2. су упоређени подаци о процентуалном учешћу истраживача у различитим 

секторима. Проценат истраживача у високом образовању и владином сектору варира од 

земље о земље, просечно у Европском простору 33,9% истраживача је у сектору високог 

образовања, 14,2% у владином сектору и чак 50,6% истраживача је ангажовано у сектору 

који започиње бизнис. Од укупног броја истраживача у ЕУ простору 36,4% је ангажовано у 

основним наукама, математици, компјутерским наукама, инжењерству и производњи. 

Стратегије научног и технолошког развоја у већини земаља обухвата не само повећање броја 

студената докторских студија већ превасходно усмеравање према приоритетним областима. 

У Европском простору постоје још увек значајне разлике у начину организације и 

реализације и финансирања докторских студија.  

 
Слика 2. Подаци о процентуалном учешћу истраживача у различитим секторима 

У Табелама 1-3. је дат преглед статуса доктораната, модела финансирања и начина 

финансирања у земљама Европског простора. Види се да у највећем броју земаља 

докторанти могу бити и запослени и да имају статус студента (табела 1), да се њихов рад 

финансира на три начина: плата, стипендија или су запослени као асистенти, а финансирају 

се или институције или директно докторанти (табеле 2 и 3). Из овог прегледа је очигледно да 

не постоји јединствен систем.  

Табела 1. Статус доктораната 

Статус 
Број 

земаља 
Земље 

само студенти 10 
Чешка република, Естонија, Грузија, Исланд, 

Ирска, Италија, Летонија, Русија, УК и Шкотска  

запослени 3 Босна и Херцеговина, Даска, Холандија  

и студенти и 

запослени  
22 

Албанија, Андора, Јерменија, Аустрија, Белгија, 

Хрватска, Кипар, Финска, Француска, Немачка, 

Грчка, Лихтенштајн, Литванија, Малта, Норвешка, 

Пољска, Румунија, Словачка, Шпанија, Шведска, 

Швајцарска, Турска  
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Табела 2. Модели финансирања доктораната 

Модел финансирања 
Број 

земаља 
Земље 

само плата 1 Словачка 

стипендија 8 
Босна и херцеговина, Чешка,, Грузија, 

Литванија, Пољска, Русија, УК и  

асистенти 0  

плата, стипендија 5 
Аустрија, Хрватска, Данска,, Финска, 

Шведска  

плата, асистенти  1 Црна Гора  

стипендија, асистенти  7 
Албанија, Андора, Јерменија, Ирска, 

Летонија, Румунија, Шпанија  

плата, стипендија, 

асистенти  
11 

Белгија, Кипар, Естонија,Француска , 

Немачка, Грчка, Исланд, Лихтенштајн, 

Малта, Швајцарска, Турска  

 

Табела 3. Начин финансирања 

Начин 
Број 

земаља 
Земље 

финансирање 

истраживачких 

пројеката  

11 

Албанија, Белгија, Хрватска, Естонија, 

Финска, Малта, Црна Гора, Румунија, 

Русија, Шпанија, Турска  

финансирање 

институција или 

академских јединица  

4 Француска, Грузија, Лихтенштајн, Шкотска  

оба начина 17 

Андора, Јерменија, Аустрија , Чешка, 

Данска, Немачка, Грчка, Исланд, Ирска, 

Италија, Литванија, Пољска, Словачка, 

Шведска, Швајцарска, УК , Летонија  

 

I.1 САЛЦБУРШКЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

Основни Салцбуршки принципи су установљени у оквиру Болоњског процеса 2005. 

године, као база за реформу едукације на нивоу докторских студија. Од тада су на европским 

универзитетима спроведене реформе широког спектра, међу њима и оснивање докторских 

школа. Препоруке, које укључују низ решења за постизање успеха на бази превазилажења 

раније идентификованих препрека, имају три главне поруке: 

• Образовање на нивоу докторских студија има посебно место у области 

истраживања и високог образовања у Европи и базира се на истраживању, које га 

чини значајно различитим од образовања у оквиру првог и другог циклуса.  



���

�

• Кандидати на докторским студијама морају да буду независни и да имају довољно 

флексибилности за даљи развој и усавршавање. Начин даљег развоја појединца је 

јединствен, у смислу истраживачког пројекта и у смислу индивидуалног 

професионалног развоја.  

• Образовање на нивоу докторских студија мора да буде развијано од стране 

аутономних и одговорних институција које преузимају пуну одговорност за 

неговање истраживачког духа. Тим институцијама је потребна флексибилна 

регулатива да би се створиле специјалне структуре и инструменти који могу да 

унапреде едукацију на докторским студијама у Европи. 

Ове препоруке треба да послуже као водич за различите докторске школе и програме, 

пре него као стандардизовани образац. 
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Модерно друштво захтева креативност и флексибилност истраживачког духа за велики 

број различитих функција и занимања, укључујући и оне које нису директно везане за 

истраживање. Због тога је образовање на нивоу докторских студија централно не само у 

оквиру истраживања, већ и у оквиру високог образовања у Европи. Реформа докторских 

студија у Европи је неопходна за одрживост развоја и за глобалну научно истраживачку 

заједницу, због чега се Европа појавила као глобални лидер у реформи докторског 

образовања. Ове препоруке треба да послуже као водич за стратешко опредељење 

институција, различите докторске школе и програме, пре него као стандардизовани образац.  

Салцбуршки принципи (2005) одређују кључни моменат у процесу реформи у Европи, 

јер су дефинисали нови заједнички правац реформи у европским земљама. Пола деценије 

после дефинисања Салцбуршких принципа, област докторског образовања се значајно 

променила. Прихватање и имплементација принципа је била спроведена од стране самих 

европских универзитета, чиме су они стекли велико искуство и обогатили познавање овог 

процеса. 

Достигнућа европских универзитета се су показала као веома валидна за Салцбуршке 

принципе и представљају основу за константно побољшање образовања на нивоу докторских 

студија. Искуство европских универзитета је потврдило вредност и допринело обогаћењу 

ових принципа.  

Ове препоруке се базирају на Салцбург II иницијативи која обухвата интензивне 

консултација са члановима EUA - Council for Doctoral Education (EUA-CDE), највеће и 

најсвеобухватније организације која се бави образовањем на нивоу докторских студија у 

Европи. Резултати ових консултација су дискутовани међу више од 220 полазника, који су 

представљали 165 институција из 36 земаља, током годишњег састанка EUA-CDE на 

Слободном Универзитету у Берлину у јуну 2010. године.  

Препоруке треба да се класификују у три различите категорије. Прва категорија ставља у 

први план докторат који се базира на оригиналном истраживачком пројекту, по чему се 

разликује од образовања у оквиру првог и другог циклуса. Друга категорија, која је највећа, 

се састоји од препорука за конкретно унапређење докторских студија усмерено према 

институцијама, као и према онима који дају легалне оквире докторских студија. Трећа 

категорија је усмерена углавном према вануниверзитетским институцијама, као што су 
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политичке структуре које доносе одлуке и организације које обезбеђују средства, тако да 

укључује институционалну аутономију и финансирање докторских школа.  
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1. Суштинска компонента образовања током докторског програма је унапређење 

знања кроз оригинално истраживање. У исто време, такође је препознато да докторат 

мора да испуњава потребе тржишта рада које су шире него универзитетска средина.  

2. Укључење у институционалне стратегије и политике: универзитети као 

институције треба да преузму одговорност за докторске програме и истраживања која су 

осмишљена тако да прате нове изазове и испуне услове за развој професионалне каријере.  

3. Значај различитости: богата разноврсност докторских програма у Европи, 

укључујући и заједничке програме, треба да буде оснажена квалитетом и добрим 

практичним радом.  

4. Докторски кандидати као истраживачи у раној фази рада: треба да буду 

препознати као професионалци са једнаким правима, који дају главни допринос формирању 

новог знања.  

5. Круцијална улога менторства и процене квалитета резултата: за сваког 

докторског кандидата потребно је да се обезбеди супервизија (менторство) и процена рада 

која се базира на уговору у коме се дели одговорност између докторског кандидата, 

ментора и институције, а где је то одговарајуће, и других партнера.  

6. Постизање критичне масе: докторски програми треба да постигну критичну масу 

и да се базирају на различитим типовима иновативне праксе која се уводи на 

универзитетима широм Европе, имајући у виду различита решења која могу да буду 

одговарајућа у различитим контекстима, почевши од докторских школа до 

интернационалне, националне и регионалне сарадње између универзитета.  

7. Трајање: докторски програми треба да трају одговарајући временски период (по 

правилу, три до четири године као пуно радно време).  

8. Промоција иновативних структура: да би се испуниле потребе 

интердисциплинарног обучавања и развоја трансферабилних вештина.  

9. Повећана мобилност: докторски програми треба да понуде географску, 

интердисциплинарну и интерсекторску мобилност и интернационалу сарадњу унутар 

интегрисаног оквира сарадње између универзитета и других партнера.  

10. Обезбеђење одговарајућег финансирања: развој и завршавање квалитетних 

докторских програма захтева одговарајуће и одрживо финансирање. 
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У складу са првим Салцбуршким принципом, циљ образовања на докторским студијама 

јесте да негује истраживачки дух, флексибилност мисли, креативност и интелектуалну 

аутономију кроз оригинални, конкретни истраживачки пројекат. Примена истраживања је та 

која ствара такав дух.  
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Истраживање на докторским студијама укључује рад доктораната што захтева да се 

стратегија институције базира на њиховом сопственом капацитету за истраживање, 

критичној маси, разноликости и способности да креира средину у којем ће докторски 

кандидати активно да учествују у научно истраживачком пројекту.  

Суштина је да развој образовања на докторским студијама има свој пут и да се не 

користе иста средства као током образовања у оквиру првог и другог циклуса.  

Значење структуре 

Циљ структуре образовања на докторским студијама је да креира средину која ће да 

пружи адекватну подршку. Оснивање структуре значи да институције преузимају 

одговорност за обуку током истраживања, као што је дефинисано Салцбуршким принципом. 

Докторске студије представљају индивидуални пут докторанта и структуре морају да пруже 

подршку индивидуалном развоју, а не да производе униформност и предвидивост. Циљеви 

структуисања образовања су да се обезбеди разноликост и да се креира истраживачко 

окружење високог квалитета, што укључује критичну масу, транспарентност пријема као и 

висок квалитет надгледања.  

Структуисање образовања на докторским студијама такође означава постизање 

флексибилне структуре која ће пружити истраживањима у раној фази широк спектар 

могућности, персонални и професионалну развој, као и подршку институције за развој 

каријере и мобилности. Курсеви треба да буду схваћени као подршка индивидуалном 

професионалном развоју докторских кандидата, а не као централно место у систему 

структуре докторских студија.  

При формирању структуре докторских студија, треба да се води рачуна о разноликости, 

као што је наглашено трећим Салцбуршким принципом. Више различитих структура и 

различите стратегије ће да обогате образовање на докторским студијама у Европи.  

Структуре треба да се развију као одговарајући нивои управљања, а не да буду 

наметнуте од стране институције. Основно је да академско особље преузме одговорност и 

власништво преко различитих процедура укључивања.  
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Критична маса и различитост  

Образовање на докторским студијама је зависно од развоја истраживања. Институције 

морају да развију критичну масу и разноликост истраживања да би понудиле висок квалитет. 

Критична маса не значи велики број истраживача, већ њихов квалитет. У складу са шестим 

Салцбуршким принципом, европски универзитети су развили различите стратегије да би 

обезбедили критичну масу и разноликост, развијајући области где су најпрепознатљивији, 

преко фокусираних истраживачких стратегија и укључујући веће истраживачке мреже, 

сарадњу или регионалне кластере.  

Укључивање, пријем и статус  

Структуирани програми треба да развију стратегију укључивања која одговара њиховим 

мисијама и профилима. Политика укључивања треба да буде повезана са јасним исходом и 

јасно дефинисаним профилом кандидата који треба да пружи исте услове за све 

потенцијалне кандидате. На овај начин дефинисана политика уписа треба да узме у обзир 
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критеријуме као што су интернационални упис, једнакост полова, социјални положај или 

различите старосне групе. Упис треба да вреднује истраживачки потенцијал кандидата кроз 

претходне резултате, као и потенцијал кандидата да пружи добар успех у оквиру програма на 

који је примљен.  

Пријем на докторски програм је одговорност институције која мора да укључи стално 

запослене истраживаче. Политика пријема мора да буде транспарентна и одржива и треба да 

буде одраз истраживања, супервизије и финансијског капацитета институције. 

Транспарентност и поузданост ће бити ојачани постојањем једног места за пријем кандидата, 

бар на нивоу једног програма. Пријем такође треба да буде базиран на добро дефинисаном 

јасном скупу критеријума. Институција такође треба да прихвати ризик у пријему 

докторских кандидата и омогући им да прикажу свој потенцијал преко мониторинг система. 

Докторски кандидати треба да буду препознати као истраживачи у раној фази развоја са 

својим правима и дужностима. Без обзира на њихов правни статус, треба да буду схваћени 

као професионалци, као што је дефинисано четвртим Салцбуршким принципом. 

Надзор  

Као што је наглашено петим Салцбуршким принципом, надзор има главну улогу. Надзор 

треба да буде колективни напор са јасно дефинисаним и написаним одговорностима главног 

ментора, менторског тима, докторског кандидата, докторских школа, истраживачких група и 

институција, остављајући при томе простор за индивидуални развој докторског кандидата. 

Професионални развој је институционална одговорност која се остварује преко обуке или 

неформалне размене искуства између академског особља. Развој заједничке културе између 

ментора, лидера у докторским школама и докторских кандидата мора да буде приоритет за 

докторске школе. Ментори морају да буду активни истраживачи. 

Исходи 

Главни исход едукације на докторским студијама су истраживачи у раној фази развоја и 

њихов допринос друштву преко знања, компетенција и вештина које су стекли током 

истраживања, као и свесност и отвореност према друштву. Исход њиховог истраживања 

мора да буде оригиналност истраживања које треба да се дисеминује унутар научне 

заједнице.  

Развој каријере  

Подршка развоју каријере докторских кандидата треба да узме у обзир индивидуалне 

циљеве и мотивацију имајући у виду да је спектар будућих каријера особа са докторским 

звањем врло широк.  

Докторски кандидати су одговорни за избор своје каријере, имајући у виду потребе 

тржишта рада, док је одговорност институција да обезбеде подршку професионалном 

развоју. Централно место у институционалној одговорности је да понуди обуку у 

трансферабилним/преносивим вештинама, укључујући разумевање етике истраживања. 

Професионални развој докторских кандидата укључује свесност о вештинама које се стичу 

током истраживања, као и широк избор будућих каријера. Повезивање са другим секторима 

доприноси премошћавању комуникацијског јаза између потенцијалних послодаваца. 
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Кредити  

Примена система кредита/бодова примењених током првог и другог циклуса образовања 

није неопходан предуслов за оснивање успешног докторског програма. Поједини 

универзитети сматрају кредите корисним за неке од компоненти докторског програма, 

нарочито када су питању заједнички докторски програми између институција. Међутим, 

кредити немају смисла када се мери истраживачка компонента и њен одзив у научној 

јавности. Ако се неадекватно користи, сyстем кредита може да буде штетан за развој 

независних истраживача професионалаца. Докторским студијама високог квалитета је 

потребна стимулативна истраживачка околина која је инспирисана истраживачким 

ентузијазмом, радозналошћу и креативношћу, а не сакупљањем кредита.  

Квалитет и одговорност 

Неопходно је да се развије специфични систем обезбеђења квалитета на докторским 

студијама који се базирају на различитим институционалним мисијама и, што је најважније, 

који је повезан са институционалном истраживачком стратегијом. Због тога постоји јака 

повезаност између процене истраживања од стране институције и процене од стране 

истраживачког окружења које чини базу едукације на докторским студијама.  

Институције треба да буде одговорне за квалитет докторских програма и треба да 

развију индикаторе који се базирају на приоритетима институције, као што су индивидуални 

развој, укупно истраживачко време, однос уписаних и завршених докторских студија, 

стицање трансферабилних вештина, праћење каријере и дисеминација истраживачких 

резултата за истраживаче у раној фази, узимајући у обзир професионални развој истраживача 

и напредак истраживачког пројекта. 

Интернационализација  

Стратегија интернационализације треба да буде средство које повећава квалитет 

образовања и развија капацитете институција за истраживање. Интернационализација у 

докторским студијама се разуме и интерпретира на различите начине, од 

интернационализације код куће (користећи интернационални профил институције домаћина, 

као што су интернационални докторски кандидати, академско особље, догађаји и гостујући 

истраживачи), колаборативни докторски програми (са индивидуалном мобилношћу – ко-

менторство), до интернационалних заједничких докторских програма (заједнички, 

интегрисани курикулуми, заједнички комитети и комисије, заједничке дипломе). Као што је 

већ наглашено деветим Салцбуршким принципом, образовање на докторским студијама 

треба да укључи могућност мобилности. Избор различитих модела интернационализације 

мора да буде кохерентан са истраживачком стратегијом институције и индивидуалним 

потребама докторских кандидата. Мобилност докторских кандидата мора да буде 

подстакнута истраживачким пројектом.  
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Раст докторских школа у Европи је изузетно импресиван. Доста је већ урађено у области 

имплементације реформи и у континуираном развоју образовања. Универзитети су доказали 

да имају жељу и стручност да изнесу модернизацију докторских студија, али још увек 

постоје препреке.  
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Финансирање  

Десети Салцбуршки принцип подвлачи значај одрживог финансирања. Универзитети, 

као и докторски кандидати, немају довољно средстава, а са друге стране, образовање на 

докторским студијама које је високог квалитета захтева адекватно и одрживо финансирање.  

Да би докторски програм био успешан, потребно је финансирања плата докторских 

кандидата и набавка опреме за истраживање. Такође, средства су потребна за управљање, 

структуре подршке развоју каријере, као и управљање физичким простором где се одржавају 

програми. Експерименти са новим типом истраживачког окружења, отворене канцеларије су 

се показале јако ефикасне у креирању истраживачких заједница. Управни органи и 

организације које омогућују финансирање треба да буду свесни ових потреба.  

Пружањем финансијске подршке школама и програмима уједно се повећава упис 

студената на докторске студије, а тиме и компетитивност међу европским докторским 

школама. Обезбеђењем средстава за плате привлаче се најбољи кандидати за одређени 

профил. Финансирање које има за циљ повећање броја докторских кандидата треба да узме у 

обзир квалитет и капацитет програма.  

Аутономија  

Институције треба да су аутономне, да би могле да оснују и да буду одговорне за 

различите структуре, са различитим истраживачким стратегијама и снагама. Одлука о 

употреби специфичних средстава мора да буде донета аутономно унутар институција у 

складу са профилом докторског програма и потребама докторских кандидата.  

Легални оквир 

Национални и европски правни оквири морају да пружају могућност институцијама да 

се укључе у иновативне докторске програме и преузму институционалну одговорност.  

Институције морају да буде способне да развију сопствене системе за осигурање 

квалитета независно, унутар националних законских оквира. Институције које имају 

докторске студије морају да имају слободу да развију своје сопствене индикаторе за процену 

квалитета, а који одговарају стандардима индивидуалних дисциплина, као и целокупне 

институционалне стратегије.  

Национални правни оквир који регулише заједничке и дуалне дипломе треба да буде 

добро осмишљен да би олакшао интернационалну сарадњу. Циљ треба да буде да се креира 

већи степен кохеренције и транспарентности у захтевима за оснивање програма са 

заједничким или дуалним дипломама.  

Интерсекторска сарадња  

Све заинтересоване стране треба да се укључе у дефинисање и реализацију мера које 

олакшавају сарадњу између различитих учесника у образовању, укључујући и неакадемски 

сектор, а за добробит свих укључених партнера. Основно је да се створи свест о квалитету 

докторских студија, као и да се изгради поверење између универзитета и других сектора. На 

пример, такво поверење се гради на формализованом али флексибилном истраживању и 

истраживачким обукама у сарадњи индустрије и високошколских установа, укључујући 

заједничке истраживачке пројекте, докторате у оквиру привреде, или неке сличне шеме. 
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II. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА У 

ЕВРОПИ 

Иако су многе државе Европе формирале националне агенције за обезбеђење квалитета 

80-тих и 90-тих година прошлог века, стварни напредак у овој области је реализован тек у 

последњој деценији. Иако се обезбеђење квалитета сматра као реакција на масовност у 

високом образовању и повећање аутономије универзитета, у оквиру ЕНЕА обезбеђење 

квалитета се сматра за есенцијалну акцију усмерену ка промоцији атрактивности и повећању 

квалитета институција високог образовања. Основни кораци у развоју обезбеђења квалитета 

у ЕНЕА су били: 

• На министарском састанку у Берлину 2003. године констатовано је да је у складу са 

принципима институционалне аутономије основна одговорност за квалитет високог 

образовања на самим институцијама, које, такође, треба да дефинишу основе 

националних система обезбеђења квалитета. Позване су све релевантне 

организације да развију одговарајуће стандарде и процедуре.  

• На састанку у Бергену 2005. године усвојени су Стандарди и упутства за 

обезбеђење квалитета у ЕНЕА (ЕSG) на бази предлога групе Е4 (ENQA, EUA, 

ESIB, EURASHE), као база за националне агенције и институције високог 

образовања у погледу обезбеђења квалитета. 

• У 2006. години организован је, на предлог групе Е4, први Европски форум 

обезбеђења квалитета (European Quality Assurance Forum - EQAF) који је окупио 

све учеснике у процесу обезбеђења квалитета. 

• На састанку 2007. године, Министри за област високог образовања су подржали 

оснивање Европског регистра за обезбеђење квалитета у високом образовању 

(European Quality Assurance Register - EQAR), полазећи од предлога групе Е4.  

Многе студије су показале да су наведени кораци на европском нивоу довели до 

значајног утицаја на националне и институционалне системе обезбеђења квалитета: многе 

државе су формирале своје националне агенције, дефинисале своје критеријуме екстерне 

контроле квалитета, и, што је још важније, интензивирани су процеси интерног обезбеђења 

квалитета на универзитетима као одговор на захтеве националних агенција. У оквиру 

прегледа EUA из 2010. године кроз пројекат Accountable Research Environments for Doctoral 

Education (ARDE) констатовано је да је најважнија промена остварена у развоју високог 

образовања у првој деценији 21. века била побољшање процеса интерне контроле квалитета 

у оквиру институција високог образовања. Треба приметити да Стандарди и упутства ESG 

дефинишу генеричке принципе обезбеђења квалитета (било интерног, било екстерног), али 

не одређују како би обезбеђење квалитета требало да се спроведе у пракси. У општем 

случају, обезбеђење квалитета има за циљ да демонстрира одговорност високошколских 

установа према свим учесницима у високом образовању, тако и да директно допринесе 

побољшању квалитета високог образовања. Политика EUA је била и остала да "је коначан 

циљ обезбеђења квалитета, како интерног тако и екстерног, да допринесе квалитету 

промовишући поверење између учесника у високом образовању". Ово, пак, значи да сами 
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процеси обезбеђења квалитета нису и не могу бити сами себи циљ. Општи циљ, дугорочно 

гледано, јесте да универзитети подрже стару и створе нову културу квалитета. Под културом 

квалитета подразумева се, према EUA (ЕRDE), "организациона култура која има за циљ 

перманентно побољшање квалитета и која се карактерише двама дистиктним елементима: 1) 

културно/психолошки елемент заједничких вредности, убеђења, очекивања и посвећености 

квалитету; 2) структурно/менаџерски елемент са дефинисаним процесима који побољшавају 

квалитет и координирају индивидуалне напоре". Постоје четири различита типа културе 

квалитета : А) ангажовање управе, особља и студената је слабо, при чему нико не жели да 

преузме одговорност за квалитет; Б) посвећеност квалитету је имплицитна, садржана у 

професионалним улогама, при чему је удео управе слаб; В) удео управе је јак, али је одзив 

наставног особља и студената слаб, при чему се прибегава само формалним процедурама; Г) 

и управа и особље/студенти су ангажовани на заједничком задатку. Увођењем формалних 

процедура у ЕНЕА фокус је битно померен од "фаталистичких" приступа ка "интегрисаним" 

или "менаџерским" културама.  

II.1. ДОКТОРСКЕ ШКОЛЕ 

У односу на горе описани развој обезбеђења квалитета, докторске студије су претрпеле 

вишеструке реформе у скоро целој Европи. Почетком 1990-тих година неке државе су 

предузеле промене у организационом оквиру докторских студија и увеле јаче структуиране 

форме. Докторске школе су биле основане у Данској и Холандији, а Немачка истраживачка 

фондација је почела да финансира Групе за обучавање у истраживању са специфичним 

циљем да се учини отклон у односу на високо индивидуализирани модел заснован на личном 

моделу мајстор/ученик између ментора и кандидата. Циљ је био појачавање 

институционалне одговорности у погледу интегрисања докторских кандидата у 

истраживачко окружење које превазилази индивидуални домашај ментора и омогућава 

интердисциплинарне истраживачке групе.  

У том периоду докторске студије су се брзо развијале. Како се ширио појам економије 

знања, Европска унија је прокламовала своју Лисабонску стратегију да би Европу учинила 

"најкомпетитивнијом и најдинамичнијом економијом заснованом на знању". Многе земље су 

уложиле велика средства у докторске студије. У оквиру OECD годишњи пораст свршених 

доктораната је био 5% од 2000. до 2010. године. У Данској, Норвешкој и Италији број 

свршених доктораната је био удвостручен у тој декади. Овакав брзи напредак, комбинован са 

повећаним улагањем у истраживање и политичком пажњом уопште, је значајан за 

разумевање контекста у коме се одвија реформа докторских студија у Европи.  

Увођењем "трећег циклуса" у Болоњски процес 2003. године реформе су започете у свим 

земљама Европе. Формирани су структуирани програми са елементима школске едукације; у 

неким земљама је у докторске студије уведен ECTS/ЕСПБ. Одавде је произишла потреба за 

развојем професионалног менаџмента у докторским студијама.  

У 2005. години EUA је објавила Салцбуршке принципе као одговор на Коминике из 

Бергена у оквиру Болоњског процеса, који се сматрају за "базичне принципе докторских 

програма". Салцбуршки принципи су представљали инструмент уобличавања реформе 

докторских студија (видети претходно поглавље). Ови принципи су подвукли значај 

истраживања, али су констатовали да истраживање треба да буде уклопљено у 

институционалне стратегије и да садржи простор за разнолике праксе и програме. Ови 
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принципи су додатно прецизирани и појачани кроз Препоруке Салцбург II (видети претходно 

поглавље) , које су још јаче подвукле значај истраживања као базе за докторске студије и као 

елемент који их чини битно различитим у односу на први и други циклус.  

Начин за постизање новог квалитета у погледу организације су ДОКТОРСКЕ ШКОЛЕ. 

Концепт докторске школе је иницијално покривао све, од докторских програма са неколико 

кандидата до организационих јединица на нивоу читавог универзитета. Појам је еволуирао, 

тако да се данас ради о организационим јединицама оријентисаним на целовити стратешки 

менаџмент, а не на индивидуалне програме. Неки универзитети имају докторске школе за 

сваки факултет; други имају једну докторску школу која управља свим активностима у 

оквиру докторских студија ("кишобран модел"). У сваком случају, увођење докторских 

школа указује на значај институционалног ангажовања које представља важан комплемент у 

односу да базични модел мајстор/ученик.  

Извештаји EUA Trends илуструју брзи развој докторских студија; у Извештају 2005. 

године, већина земаља је указала на докторске студије као на важну област за реформе. Број 

институција са бар једном докторском школом удвостручен је од 2007. до 2010. године (25% 

на 65% у оквиру 37 испитиваних земаља). Тај број је достигао 80% у склопу истраживања 

пројекта ARDE. Констатовано је да докторске школе могу постојати на различитим нивоима 

и у различитим формама у оквиру једне институције. Важно је разликовати докторске 

програме од докторских школа: докторски програм је организовани скуп предаваних 

предмета и могућности за истраживање у оквиру једне или више дисциплина, док је 

докторска школа институционална структура у оквиру институције високог образовања са 

сопственим ресурсима посвећеним управљању докторским студијама. Детаљна анализа 

показује да постоје два основна организациона модела докторских студија оријентисаних ка 

промоцији квалитета студија: 

• постдипломске школе - организациона структура која обухвата докторске 

кандидате али и студенте на мастер нивоу; пружа административне услуге, 

омогућава развој преносивих вештина, организује упис студената, курсеве и 

семинаре, и преузима одговорност за обезбеђење квалитета; 

• докторске/истраживачке школе - организациона структура која садржи само 

студенте докторских студија; може бити организована око једне дисциплине, 

истраживачке теме или интердисциплинарног истраживања, са фокусом на 

стварању истраживачке групе/мреже; може садржати једну институцију или више 

институција, при чему организује кооперацију између њих.  

Предности докторских школа у односу на класичне структуре се могу формулисати на 

следећи начин: 

• одређују мисију или визију коју деле сви партнери, а која олакшава процес 

превођења докторских студената у изврсне истраживаче; 

• пружа стимулишуће истраживачко окружење и промовише кооперацију између 

различитих дисциплина; 

• пружа јасну административну структуру за докторске програме, кандидате и 

менторе, одређујући јасан профил и статус докторских кандидата; 

• обезбеђује критичну масу и омогућава превазилажење изолације младих 

истраживача; 
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• удружује старије и млађе истраживаче; 

• подржава и олакшава посао ментора; 

• организује упис студената са транспарентним правилима; 

• пружа обуку за наставу и преносиве вештине; 

• олакшава развој каријере, укључујући савете о финансирању студија (стипендије, 

пројекти); 

• гарантује обезбеђење квалитета и мониторинг; 

• пружа оквир за развој правила, процедура и механизама у оквиру високошколских 

установа и делује као независни арбитар (заштитник права) када је то потребно; 

• подржава мобилност, међународну и интер-институционалну сарадњу. 

II.2. ЕВАЛУАЦИЈА И МОНИТОРИНГ КАО СРЕДСТВА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Како су докторске студије постале све више и више структуиране и како је све више и 

више студената докторских студија, све је значајнији увид у поузданост и одговорност 

високошколских установа.  

Екстерне мере 

Регулаторни контекст докторских студија је веома разнолик у земљама Европе. 

Најчешће се програми трећег степена акредитују и евалуирају симултано од стране више 

различитих тела. Увиди EUA (ARDE) показују да докторски програми морају да се 

акредитују у 7 земаља, одређене рестрикције се појављују у 9 земаља, а у 13 земаља 

докторске студије се могу уводити брз претходне акредитације. Ови подаци говоре да 

високошколске установе имају у оквиру трећег циклуса већу аутономију него у оквиру првог 

и другог. Ретки су случајеви примене процедура сличних онима у акредитацији првог и 

другог циклуса (Шведска). У Мађарској Комитет за акредитацију акредитује докторске 

студије и скупља резултате у оквиру националне базе података. У Данској и Норвешкој 

докторске студије се акредитују на бази целовитог сагледавања. У Француској и Пољској су 

докторске студије, такође, укључене у процес екстерне контроле квалитета.  

Критеријуми за евалуацију варирају у великој мери; крећу се од просте ефикасности 

(потребно време за студије и проценат успешности), преко истраживачког излаза, све до 

задовољства кандидата условима студирања. Скорашња истраживања у оквиру Болоњског 

процеса показују су све земље које су формирале Национални оквир квалификација (НОК) 

укључиле у њега и докторске студије. Међутим, постоје различита гледишта на природу 

исхода докторских студија, имајући у виду да је НОК у целини базиран на исходима учења, а 

да докторке студије воде ка новом знању и новим научним резултатима. У Пољској су 

исходи учења за докторске студије дефинисани владином уредбом, тако да високошколске 

установе прецизније дефинишу исходе који треба да се постигну кроз студије и објасне 

механизме њиховог постизања. Исходи се односе како на део који се односи на курсеве, тако 

и на истраживачки део; могу да се укључе и компетенције постигнуте кроз интеракције са 

истраживачким окружењем и међународну сарадњу.  

У погледу фокуса екстерне евалуације докторских студија, општи је став да је нужно 

поштовати институционалну академску аутономију и да је улога националних агенција у 

томе да се провери како функционише интерни систем обезбеђења квалитета. Такав приступ 
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полази од чињенице да постоји велика разноликост програма и институција и да је 

нецелисходно дати строге критеријуме општег типа. Фински систем провере институција је 

заснован на таквом приступу: високошколске установе су дужне да дефинишу систем 

провере квалитета примерен сопственим потребама и циљевима. Провера тада има за циљ 

евалуацију степена постизања специфицираних циљева, стратешко и операционално. Систем 

треба да покрије све активности универзитета, укључујући истраживања, иновације и 

докторске студије. Иако постоји бојазан да екстерна контрола квалитета овде може бити 

контрапродуктивна и превише бирократска, опште је уверење међу високошколским 

установама да је она важна и позитивна за високошколске установе, пружајући, између 

осталог, прилику за поређења и одређивање сопственог места међу високошколским 

установама сличног профила.  

Интерно обезбеђење квалитета  

База европског система обезбеђења квалитета је став да је главна одговорност за 

квалитет на самим високошколским институцијама. Подразумева се да се ту не ради о 

специфичном мониторингу квалитета (опис процеса, прикупљање и анализа података) и 

процесу евалуације који спроводе специјални комитети за квалитет, већ о свеукупности 

активности везаних за дефиницију, обезбеђење и побољшање квалитета високошколске 

установе. Овим се наглашава да сама евалуација и мониторинг нису довољни: важно је 

обезбедити да се информација користи за стварне помаке у квалитету. У оквиру 

терминологије обезбеђења квалитета говори се о "затварању повратне спреге" које доводи до 

планирања и имплементације акција. У вези са докторским студијама то значи да интерна 

контрола квалитета треба да покрије све кораке, почевши од планирања, имплементације и 

евалуације, па до корекција и побољшања заснованих на повратној спрези добијеној у 

претходним корацима.  

Анализе су показале да је у последње време учињен велики напредак у овом смислу. 

Високошколске институције су увеле нове процесе који су усмерени на обезбеђење 

транспарентности: јасно дефинисане процедуре и критеријуми уписа, трансверзалне 

вештине, прописи и правила за различите аспекте наставе, унапред дефинисани и 

транспарентни критеријуми евалуације. Постоје многобројне иницијативе да се подстакне 

академска заједница да разматра и дискутује проблем менторства и анализира постојећа 

искуства.  

У односу на мониторинг, важно је имати у виду који је смисао коришћења информација: 

оне треба да олакшају да се постигне побољшање квалитета докторских студија, при чему 

треба да буде јасно и транспарентно ко је одговоран за предузимање акција у вези са 

решавањем проблема и побољшањем процедура.  

Такође, треба узети у обзир и различите потребе у оквиру саме институције. Стратешки 

менаџмент на институционалном нивоу има различите потребе од менаџмента на 

програмском нивоу. Например, процес мониторинга може да се подели на мониторинг 

научног напретка појединачних докторских кандидата и на мониторинг укупних трендова и 

њихов однос са стратешким циљевима. Док прва врста одговорности припада менаџменту 

докторских програма, друга врста припада институционалним телима, као што су докторске 

школе.  
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У погледу метода које треба користити при мониторингу, препоручује се да се обухвате 

комплементарне и контекст-сензитивне методе, као што су индикатори перформанси, 

прегледи и рецензије. Пракса обухвата такође и извештаје о напретку докторских кандидата.  

Специфичности докторских студија  

Према Салцбуршким принципима и препорукама, специфичност докторских студија у 

односу на студије првог и другог циклуса јесте њихов истраживачки карактер. Важно је 

подвући да многе високошколске установе имају за циљ да инкорпорирају елементе 

истраживања и у прва два циклуса, али да истраживање има квалитативно друкчији значај у 

склопу докторских студија. Циљ докторских студија је да доведе докторског кандидата од 

нивоа талентованог мастера, способног да разуме и репродукује знање, до нивоа самосталног 

стварања знања. Носилац докторске титуле треба да је демонстрирао да је способан да 

самостално дела на границама сазнања и да управља собом у складу са изазовима у 

неиспитаним областима. Оригинално истраживање ретко прати лако предвидљив пут: 

хипотезе се оповргавају, експерименти буду неуспешни, архиве буду празне, али докторски 

кандидати следе свој пут и развијају креативни приступ. Импликација је да је веома важно да 

се обезбеди критична маса истраживања, тако да је могуће формирати различите начине 

размишљања и дефинисати различите методолошке прилазе. Истраживачко стање духа се 

развија кроз изазове и ангажман у дискусијама, што захтева одговарајуће истраживачко 

окружење. Салцбуршке препоруке из 2010. године указују да није увек неопходан у том 

погледу велики број истраживача, већ да институције могу да обезбеде ово окружење кроз 

сарадњу са другим институцијама и заједничке програме. Постоји тенденција у Европи да се 

формира експлицитна класификација универзитета; посебно су институције са веома 

развијеним истраживањима показале тенденцију ка формирању посебне групе (League of 

European Research Universities - LERU). Владе су подржале овакве тенденције кроз 

иницијативе изврсности, које дају додатна средства универзитетима са великим 

истраживачким капацитетима, или кроз иницијативе да се институције уједине у веће 

јединице. Поред ових иницијатива, постоји и стратегија формирања заједничких програма, 

чиме се повећава капацитет и омогућава малим периферним универзитетима да имају 

приступ јаким истраживачким срединама. Највећи број универзитета евалуира своје 

докторске студије преко истраживачког излаза израженог кроз публикације, али многи 

користе квалификације истраживачког кадра и финансирање, што указује да су, генерално, 

институције свесне потребе обезбеђења критичне масе истраживања за докторске студије.  

Коришћење индикатора 

Проблем дефиниције индикатора за евалуацију докторских студија предмет је и даље 

живих дискусија. Коју врсту података треба скупљати да би се одредио квалитет програма и 

да би се прешло у акцију побољшања према горе датој дискусији? Овај проблем је разматран 

у EUA Rankings Review, где је указано на изазов у рангирању који је заснован на 

индикаторима, а не на квалитативном приступу типичном за процесе обезбеђења квалитета. 

Закључено је да су индикатори за квалитет истраживања, упркос свим проблемима, још увек 

много прецизнији него они који се користе у настави, и који имају слабу повезаност са 

стварним квалитетом предавања.  

Истраживања у оквиру EUA су показала да су најчешће коришћени индикатори следећи: 

• Научне публикације 
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• Репутација 

• Квалификованост наставног кадра 

• Утицај на друштво 

• Иновације - утицај на приватни сектор 

• Ниво интернационализације  

• Каријера ималаца докторске дипломе 

• Финансирање 

• Време трајања студија 

• Проценат успешности 

• Задовољство учесника у студијама.  

На слици 3. приказано је процентуално учешће појединих индикатора у евалуацији 

докторских студија добијено анкетирањем 101 високошколске институције.  

�

Слика 3. Учешће појединих индикатора у евалуацији докторских студија 

Најчешће коришћени индикатори у склопу екстерне евалуације на нивоу 

факултета/дисциплина су научне публикације и проценат успешности (81%), 

квалификованост наставног кадра је заступљена са 62%, док су остали индикатори 

заступљени у мање од половине институција.  

У случају евалуације докторских програма констатована је још већа разноликост 

индикатора, при чему су на врху научне публикације (69%), праћене квалификованошћу 

наставног кадра и временом трајања студија (63%). Ра разлику од евалуације факултета, већи 

је нагласак на наставним активностима, што је вероватно последица акредитације првог и 

другог циклуса. Констатовано је веома неједнако коришћење индикатора код различитих 

институција, вероватно због веома различитих акредитационих стандарда. Ова 

неконзистентност се може објаснити чињеницом да екстерна контрола квалитета разматра 

процесе и инфраструктуру у склопу универзитета, тако да не узима у обзир кључне 

специфичне индикаторе.  
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У погледу интерне евалуације и мониторинга докторских програма, показало се да 

универзитети поклањају пажњу приближно истим скуповима индикатора као у случају 

екстерне евалуације, уз чињеницу да универзитети поклањају већу пажњу 

интернационализацији и задовољству кандидата.  

Генерално, анализа показује да је проблем одређивања индикатора веома комплексан, и 

поред тога што постоји опште слагање у вези са дугорочним циљевима; праћење процеса 

захтева веома велику пажњу, с обзиром да је у директној зависности од специфичних услова 

под којима се студије одвијају. Примера ради, треба имати у виду условљеност докторских 

студија учешћем институција у програмима истраживања, који су финансирани и вођени ван 

контекста високог образовања (различити програми изврсности, учешће у истраживачком 

мрежама), а који у великој мери условљавају процесе у оквиру докторских програма.  

Препоруке EUA у погледу избора индикатора су следеће: 

• иако су индикатори најдиректније везани за мониторинг перформанси система, 

веома је препоручљиво користити и друге изворе информација; 

• индикаторе треба посматрати у контексту како програма, тако и институције као 

целине; 

• било би пожељно формирати индикаторе који би задовољили различите потребе (у 

оквиру екстерне евалуације различите су потребе за менаџментом на 

институционалном нивоу и на нивоу студијских програма).  

II.3. МЕНТОРСТВО 

Од индивидуалног менторства до институционалне одговорности 

Менторство је једна од најважнијих тема у дискусијама о докторским студијама, имајући 

у виду да у највећој мери одређује интеракцију између докторских кандидата и универзитета. 

Није претеривање рећи да свака иницијатива оријентисана на побољшање квалитета 

докторских студија треба да препозна менторство као главну трансмисију између 

институционалних стратегија и њихових имплементација.  

Докторски кандидати имају право да очекују да ће их ментори водити у истраживању, 

али истовремено и усмеравати ка независности. У класичном систему мајстор/ученик нису 

постојале конкретне процедуре које би обезбедиле фундаменталне елементе менторства. 

Ментори би теоријски могли да преузму докторске кандидате, а да им у пракси не посвете 

довољно пажње. У случају искрсавања проблема на релацији студент - ментор, институција 

је мало могла да учини да се проблеми успешно реше.  

Од 2000. године, када су започеле реформе система докторских студија, више анализа је 

вршено са циљем да се квантификује однос ментор - студент у класичном моделу. У 2005., 

Шведска агенција за високо образовање је констатовала да око 20 - 25 % студената није било 

задовољно менторима. У 2010. години Eurodoc (Европски савет докторских кандидата и 

младих истраживача) дао је преглед у коме је констатовано да 15 - 20 % испитиваних 

кандидата није сматрало да њихови ментори испуњавају своје улоге на задовољавајући 

начин.  

Овакво стање могло је бити задовољавајуће у склопу класичне универзитетске културе, 

али је, свакако, проблематично у модерним институцијама са професионалним управљањем 

наставом и истраживањима. Универзитети веома много улажу у докторске кандидате, па 



���

�

имају обавезу да обезбеде да незадовољавајући рад ментора не утиче на докторске кандидате 

и резултате њихових студија. Универзитети су под додатном спољашњом пресијом да 

обезбеде да недостаци у менторству не доведу до проблема у напредовању докторских 

кандидата. Уобичајени индикатори, прихваћени на већини универзитета, су, у том смислу, 

време трајања докторских студија и ефикасност исказана преко степена успешности.  

Централни задатак је, у погледу обезбеђења прогреса у изради докторских радова, 

култивисање свести младих истраживача њиховим укључивањем у истраживачко окружење 

које захтева развој инклузивне институционалне културе. У том смислу, задовољење 

формалних захтева представља мањи део улоге ментора; много је важније увођење 

докторских кандидата у адекватну културу истраживања, као и развој њиховог критичког 

мишљења, што доводи до тога да постану независни истраживачи. Два битна аспекта 

менторства - усаглашавање са правилима и култивисање начина мишљења кандидата - 

имплицирају двоструки задатак институција - обезбеђење формалних аспеката квалитета у 

менторству и формирање адекватне менторске културе. У 2009. године EUA-CDE je 

организовала радионицу на Imperial College-у на тему докторских студија, где је 

констатовано да је потребно обезбедити обучавање ментора и оштрију евалуацију 

менторства. Истакнуто је, међутим, да је најважније формирати адекватну културу 

менторства. Постојао је консензус да методологија "шаргарепе и штапа" није довољна за 

побољшање ситуације. Уместо тога, реформа менторства треба да се заснује на дијалогу са 

менторима и остварење потребних форми професионалног развоја прилагођених локалној 

институционалној и академској култури.  

У препорукама Салцбург II констатовано је да "менторство треба да буде резултат 

колективног напора са јасно дефинисаним одговорностима". Ово имплицира промену фокуса 

са приватног односа на институције које треба да предузимају директне акције у дефинисању 

права и одговорности и у мониторингу, укључујући интервенције, ако је то потребно.  

Имплементација реформи 

Имплементација реформи менторства је тежак и потенцијално спор процес, имајући у 

виду да је однос кандидат - ментор традиционално у домену привилеговане, приватне 

територије. Европске високошколске институције су у периоду транзиције од 

"професионалне културе квалитета са малим ангажовањем менаџмента" ка "интегрисаном 

моделу", у коме су и наставно особље и менаџмент институција заједнички ангажовани на 

докторским студијама.  

Академске културе и институционални прилази варирају у великој мери од институције 

до институције.  

У Шведској је уобичајено да постоје обавезни курсеви и испити за наставнике који желе 

да се квалификују за менторе; они, например, треба да докажу да поседују знање о 

различитим приступима менторској и истраживачкој етици. У Великој Британији ментори се 

прате и могу да изгубе право на менторство ако се проблеми или конфликти понављају. 

Овакви приступи се више баве елиминацијом постојећих проблема у склопу класичног 

модела, а не стварањем нове културе побољшања квалитета. 

Друкчији модел се примењује у земљама јужне и источне Европе, где су за менторство 

потребне формалне квалификације. У Шпанији ментори морају да имају најмање шест 

година истраживачког стажа. У Пољској ментори треба да имају "виши докторат" или 
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"хабилитацију" у виду истраживачког пројекта изнад нивоа доктората. Овакви приступи не 

мењају директно постојећу културу докторских студија, али обезбеђују да ментори морају да 

имају довољан истраживачки квалитет. 

У строго хијерархијским системима, у којима је изражена индивидуална моћ професора - 

типично у земљама немачког говорног подручја и земљама централне Европе - руководство 

институција нема право на директан утицај на менторски процес, с обзиром да се такав 

утицај сматра за кршење академских слобода. Немачка има дуални систем, у коме постоји 

структуиран систем кроз докторске школе, с једне стране, и индивидуализирани систем 

класичног типа, с друге. У оваквом систему даљи напредак ка стварању менторске културе 

могућ је кроз пилот пројекте које би били усмерени ка млађим менторима који би променили 

атмосферу и оријентисали процес ка персоналном и институционалном развоју, а не само ка 

одбрани академских слобода.  

Један од начина помирења између формалистичког приступа "одозго надоле" и 

добровољног ангажовања "одоздо нагоре" јесте у укључењу наставног особља у развој 

прописа који се односе на менторство. Позитиван пример је Ирска, у којој је спроведена 

акција реорганизовања докторских програма, и где је, например, ангажован велики скуп 

докторских кандидата и наставника на изради нових правилника о менторству. У овим 

правилницима је наведено да је функција свих учесника у докторским програмима промоција 

"осећања заједништва академаца, која представља заштитни знак висококвалитетног 

универзитета". Од 2008. до 2012. публикован је низ свеобухватних водича за институције о 

томе како да се поставе оквири за професионално усавршавање ментора.  

Неке институције подржавају формирање менторских тимова, као алтернативе 

појединачном моделу ученик - ментор. Процена је да око 60% универзитета препоручује 

формирање менторских тимова. Немачки Савет за науку препоручује докторске комитете, 

који обједињују функције истраживачког вођења и посредовања у случају конфликта између 

главног ментора и кандидата. Агенција за обезбеђење квалитета Велике Британије 

препоручује менторске тимове као начин пружања ширег приступа кандидата научним 

областима. Систем заснован на менторским тимовима даје могућност млађим 

истраживачима да се упознају са активностима ментора тако што би били чланови 

менторских тимова (а не главни ментори). Постоји консензус да је потребно да увек постоји 

један главни истраживач који има највећу одговорност, и који остварује најдиректнији 

контакт са кандидатом кроз истраживање. 

Неки универзитети су, у циљу даљег развоја менторства, увели награде за добро 

обављену улогу ментора. У Холандији постоји пракса да успешни ментори добију новчани 

бонус. Постоје и негативни приступи, у којима су предвиђене санкције уместо награда (у 

случају прекида менторства, промене ментора, итд.). Медијација, која је свакако 

контруктивнија у смислу културе менторства, помиње се само у малом броју случајева.  

Постоје примери у којима се менторство сматра за значајан елемент каријере 

истраживача, чији се учинак у науци мери и бројем остварених вођења докторских 

дисертација. Овакав приступ, који менторство чини официјелним делом процеса промоције 

истраживачког кадра, свакако битно доприноси квалитету менторства. На тај начин се 

адекватно награђује напор многих ментора оријентисан ка подршци кандидатима. 
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Прописи и упутства 

Процена је да око 75% институција има дефинисана правила за менторство у писаној 

форми, што је мало, имајући у виду значај менторства за квалитет докторских студија. 

Ситуација је различита у различитим географским регионима. Неке земље, посебно Велика 

Британија и Ирска, имају општа упутства на националном нивоу, која су даље разрађена кроз 

прописе на нивоу институција. Такође, у неким мрежама у склопу појединих дисциплина, 

публиковани су заједнички ставови везани за унапређење квалитета који садрже делове који 

се односе на менторство. Например, мрежа ORPHEUS у области биомедицине развила је 

базични стандард за менторство који подвлачи значај истраживачке квалификације ментора 

и "планиране и подељене одговорности" ментора и докторског кандидата. Интересантно је 

приметити да се у веома разноликим дисциплинама могу наћи заједнички принципи са веома 

малим варијацијама. Универзитет у Копенхагену има специфична правила за менторство у 

различитим дисциплинама, али и заједнички скуп упутстава за менторство који се односи на 

целу институцију. У Ирској се иде тако далеко да се саветује приближавање ставова у 

појединим дисциплинама у погледу менторства, како би се искуства могла преносити између 

дисциплина на ефикаснији начин.  

У развоју општег оквира прописа и упутстава постоје различити погледи на обавезујуће 

прописе и упутства заснована на добровољности. Обвезујући прописи имају предност у 

погледу обезбеђења транспарентности и заштите докторских кандидата. Међутим, овај 

приступ, с друге стране, може да се интерпретира као интервенција одозго надоле која не 

доводи до развоја праве културе квалитета у овом домену. Из тог разлога многи 

универзитети су развили необавезујућа упутства, надајући се да ће се она временом уградити 

у професионалну културу у институцији. Оваква упутства служе као основа интегрисаног 

разумевања доброг менторства како код ментора, тако и код кандидата. Постоји, ипак, 

бојазан да се на овај начин не могу разрешити озбиљнији конфликти који могу да наступе у 

процесу менторства.  

Конкретна правила и упутства могу имати веома различите форме, како формално, тако 

и у погледу садржине. Постоје веома дугачка и детаљна упутства, као и кратки осврти, који 

се односе само на базичне захтеве. Такође, неки универзитети имају посебна правила на 

различитим институционалним нивоима. Могу се формирати, такође, комбинације правила 

усмерене ка томе да се у оквиру кратког документа нађу сва правила која се односе на 

менторство, са позивима на друге документе, као што су прописи везани за наставно особље 

и етичке принципе. 

Што се тиче садржине прописа и упутстава, уобичајено је да се формулишу посебне 

одговорности за ментора, кандидата и институцију. Ове одговорности обично покривају 

правила доброг понашања у истраживању, познавање прописа на нивоу универзитета, 

прописани минимум комуникација између ментора и кандидата и, понекад, одговорности 

везане за финансирање докторских кандидата. Ове одговорности се обично преклапају. 

Например, у случају комуникација између ментора и кандидата, институција обично 

подвлачи одговорност кандидата да информише ментора о проблемима који утичу на 

прогрес истраживачког пројекта. Истовремено, обавеза је ментора да прати рад кандидата на 

регуларан начин кроз минималан број састанака. Слично овоме, у домену истраживачке 

етике, ментор је дужан да обезбеди да "кандидат постане свестан добре научне праксе и 

истраживачке етике", док је дужност кандидата да се управља према овом знању. Очигледно, 
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преклапање или подељене одговорности нису обавезно слаба тачка интерних упутстава; 

напротив, на тај начин се демонстрира динамичан и близак однос који карактерише 

менторство на докторским студијама.  

Права и обавезе ментора и кандидата могу да буду дефинисани кроз појединачне 

уговоре, за које би било добро да буду формулисани на почетку процеса менторства. На овај 

начин се избегавају конфликти као последица разлика у очекивањима. У немачком 

приручнику је дата следећа формулација: "Било би идеално када би кандидат и ментор могли 

да разјасне међусобна очекивања при стварању менторског односа, пожељно у писаној 

форми...". Процена је да половина институција у Европи има неку врсту уговора овог типа.  

Значајно је за процес менторства обезбедити и жалбене процедуре. Елемент који, такође, 

води ка унапређењу квалитета је публиковање конкретних примера добре праксе, који могу 

да буду неформални водичи за формирање професионалне културе у овом домену. 

Професионални развој ментора  

Многе институције су увеле мере побољшања квалитета менторства кроз обучавање 

ментора. Постоји и овде велика разноликост приступа. Истраживања су показала да трећина 

испитиваних институција помиње у својим правилима обучавање ментора, само једна петина 

има одговарајуће курсеве заиста реализоване. Нешто више од једне половине институција је 

увело необавезујуће обучавање ментора. 

Међутим, постоје различити начини за припрему нових ментора, као и за усавршавање 

рада оних старијих. На неким универзитетима формиране су групе активних ментора ради 

размене искустава, без икакве експлицитне обуке. Иако овакве неформалне методе имају 

своје предности, есенцијално је да се обезбеди активна подршка менаџмента универзитета. 

Јасне поруке руководства универзитета доприносе легитимитету нових иницијатива и 

квалитету менторства на дуге стазе. 

И формална и неформална обука доприносе усаглашавању праксе и побољшању 

квалитета менторства, при чему формална обука даје конкретније краткорочне резултате, а 

неформална доприноси развоју опште културе менторства.  

II.4. РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ 

Иако се, традиционално, сматрало да су носиоци докторске титуле усмерени ка 

академским каријерама, показало се да је, са наглим повећањем броја одбрањених доктората, 

само мали њихов проценат упућен ка целоживотним позицијама на универзитетима - већина 

напушта универзитете и упућује се ка другим секторима (привреда, администрација). Ова 

чињеница је довела до тога да се формирају структуирани докторски програми са важном 

компонентом развоја каријере. (посебно у докторским школама). Истовремено је 

констатовано да је учење кроз истраживање изврсна припрема за различите каријере, 

посебно за оне управљачког типа. 

Вредност доктората за каријере како у академском окружењу, тако и у привреди, 

документована је многим квалитативним и квантитативним студијама. Свест о транзицији од 

академског до не-академског тржишта учинила је да су многи универзитети предузели 

одговарајуће припреме. На пример, у Великој Британији је истакнуто да докторски 

кандидати треба да буду обучени, поред истраживачких знања и вештина, у вештинама које 

су потребне у не-академским каријерама - тзв. преносиве (трансферабилне) вештине. Друге 
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европске земље су пратиле овај пример и у многим случајевима развиле посебне програме за 

каријерни развој.  

Померање фокуса докторских студија са истраживања на саме носиоце докторских 

титула је од виталног значаја за развој каријерних сервиса. Салцбуршке препоруке из 2010. 

јасно наводе да је "основни резултат докторских студија истраживач почетник", што значи да 

се више не ради о резултатима истраживања који треба да се одбране у оквиру доктората, већ 

о самим носиоцима доктората са специфичним истраживачким и преносивим вештинама и 

искуствима који могу да се користе у различитим каријерама. Утицај ове промене у склопу 

обезбеђења квалитета може да се схвати као прелаз са учења усмереног ка наставнику на 

учење усмерено ка студенту. Такође, на овај начин су универзитети постали у већем степену 

проактивни у погледу комуницирања резултата истраживања према широком кругу 

послодаваца.  

Преносиве вештине 

Развој каријере за имаоце докторске титуле спроводи се на веома различите начине у 

европским институцијама високог образовања. Неке институције имају централну 

канцеларију за развој каријере за сва три циклуса; неке имају посебне канцеларије за 

докторске студије, док друге имају специјалне програме за обуку у преносивим вештинама.  

Преносивим вештинама је поклоњена велика пажња у последње време у вези са развојем 

каријере. Према European Science Foundation, преносиве вештине се дефинишу као "вештине 

научене у једном контексту (например, истраживање) које су корисне у неком другом 

контексту (например, будући посао, било да је у домену истраживања, привреде или 

бизниса)“. Оне омогућују да се вештине у домену предмета истраживања ефективно примене 

и развију. Преносиве вештине се могу стицати било преко обуке, било кроз праксу." 

Неке институције (Ghent University) развиле су курсеве за целовит скуп вештина у 

оквиру четири групе: комуникације, управљање каријером, истраживање и лидерство. Свака 

од група у себи садржи одређен број заједничких вештина, као што су "Популарно научно 

писање" или "Преговарање". Други универзитети су прихватили мање систематски приступ. 

Генерално, преносиве вештине су понуђене кандидатима било као део специфичних 

курикулума, било кроз централну администрацију универзитета. У Немачкој су преносиве 

вештине обично део "структуираних" програма у склопу докторских школа. У Енглеској и 

Ирској постоји општа формулација захтева у погледу вештина које докторски кандидати 

треба да задовоље. Тренд према институционалним докторским школама се сматра за 

најбољи начин на који универзитети могу адекватно да дефинишу своју понуду и да се 

ангажују у дубљем управљању квалитетом каријерних сервиса.  

Повратна спрега о каријерном вођењу; праћење  

Док је велика већина институција високог образовања понудила сервисе за каријерно 

вођење, само једна половина ових институција систематски прати квалитет ове подршке. 

Праћење квалитета се обично заснива на повратној спрези од стране докторских кандидата, 

који процењују квалитет каријерних сервиса. У Великој Британији Postgraduate Research 

Experience Survey (PRES) скупља податке на нивоу државе; већина, међутим, користи 

евалуацију курсева и сличне методе у циљу обезбеђења повратне спреге. Само мали број 

институција користи повратну спрегу која полази од послодавца. Многе институције негују 
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веома блиске контакте са партнерима у приватном сектору кроз сајмове запошљавања и 

пројекте сарадње различитих облика. Овакав приступ подразумева дугорочне програме 

сарадње и даје приоритет заједничком развоју људских ресурса. Развој дијалога са будућим 

послодавцима чини се као најконструктивнији начин за побољшање сервиса каријерног 

вођења, као и за подизање свести докторских кандидата о применљивости истраживачких 

вештина. 

Праћење каријере је предмет живих дискусија као средство за побољшање каријерног 

вођења на универзитетима. Интерес за праћење каријере мотивисан је и општом 

забринутошћу о томе да повећање броја доктора и лимитирани број места у академском 

сектору може да доведе до проблема у налажењу запослења које одговара њиховим знањима 

и вештинама. Праћење омогућава универзитетима да покажу да њихови свршени студенти 

могу да нађу посао који одговара њиховом профилу, као и да предузму кораке оријентисане 

ка усавршавању сервиса за каријерно вођење. Јасно је да је систематско праћење сложен и 

дуготрајан задатак, често заснован на коришћењу друштвених мрежа (LinkedIn) за контакте 

са алумнусима. Само у неким земљама праћење се врши на националном нивоу, тако да 

универзитети могу да добију комплетну информацију за дужи период времена. Једна од 

актуелних идеја која је наишла на принципијелно одобравање је идеја о праћењу у склопу 

појединих сектора.  

Управљање квалитетом каријерног вођења  

 Управљање квалитетом каријерног вођења је изазов из неколико разлога. Док је 

менторство процес који се одвија у склопу самог универзитета, резултати каријерног вођења 

су сагледљиви споља, од стране тржишта рада, али са великим временским кашњењима, при 

чему екстерни фактори имају доминантан утицај. Како већина докторских кандидата нема 

великог искуства са тржиштем рада, свршени студенти тешко могу да дају своје оцене 

каријерног вођења у кратком временском интервалу. Одатле следе директне тешкоће за 

институције, које се повећавају тиме што је број доктора релативно мали, тако да није могуће 

извести довољно поуздане статистичке анализе. 

Приликом формирања оквира за управљање сервисима за каријерно вођење, изгледа 

препоручљиво да се подржи како дијалог са будућим послодавцима, тако и развој 

заједничких програма. Остварење оваквих контаката омогућава битне увиде са обе стране: 

не-универзитетски послодавци постају свесни квалитета доктора, а универзитети могу да 

боље сагледају како и где могу да побољшају и ре-фокусирају своје програме како би их 

учинили атрактивнијим за послодавце.  

Изазовима везани да прикупљање података најбоље се може одговорити путем праћења 

на националном нивоу, које даје увид не само у партикуларне податке, већ и у понашање 

система као целине.  

III.5. ОПШТИ СТАВ  

Из свега изнетог у овом поглављу може се закључити да се обезбеђење квалитета 

докторских студија развијало у два паралелна правца, који су тек од скора почели да се 

поклапају. Међутим, оријентација ка професионалном управљању докторским студијама, 

посебно кроз оснивање докторских школа, показала се као веома значајна, с обзиром да 

обезбеђује процесе који истовремено осигуравају и побољшавају квалитет. Многе од ових 
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школа нису формиране у склопу методологије "обезбеђења квалитета", али произлазе из 

идентичних базичних захтева за поузданошћу и транспарентношћу који су типични за 

обезбеђење квалитета у првом и другом циклусу. Такође, докторске студије би могле да буду 

надгледане од стране више учесника у процесу студирања, имајући у виду фокус на 

едукацији кроз истраживање. Међутим, докторске студије се битно разликују од студија 

првог и другог циклуса, с обзиром да садрже истраживачки елемент, што захтева посебну 

пажњу у погледу остварења крајњих жељених резултата.  

Пројекат Accountable Research Environments for Doctoral Education (ARDE) организован 

од стране EUA констатовао је велики напредак остварен у погледу развоја процеса интерне 

контроле квалитета на европским високошколским институцијама.  

У погледу екстерне контроле квалитета, мониторинг докторских студија врши више 

учесника у процесу. У многим земљама докторске студије су део националних система за 

обезбеђење квалитета високог образовања. У неким земљама оне су део националних 

система за евалуацију истраживања, па, с обзиром да постоје различите институције које 

финансирају истраживања, постоје и различити увиди у квалитет. Саме високошколске 

институције често врше евалуације као део процеса интерне контроле квалитета; у том 

погледу прецизирана су права и обавезе ментора, институција и докторских кандидата. Таква 

правила и упутства на прави начин доприносе повећању степена транспарентности.  

Процеси повећања квалитета су такође присутни на докторским студијама. Менторство 

је виђено као веома важан елемент система за стварање нове културе квалитета. Развој 

каријере представља, такође, један од елемената система где је потребно учинити још доста у 

смислу обезбеђења повратне спреге која би омогућила институцијама побољшање квалитета 

и развој обуке у преносивим вештинама.  

Специфичност докторских студија је постојање истраживања као битног елемента. 

Потребно је створити истраживачко окружење са високим степеном академског квалитета и 

критичном масом истраживања. То значи да докторски кандидати треба да буду интегрисани 

у околину у којој се ствара ново знање, и у којој су они независни актери који сами стварају 

део тог знања.  

Квалитет менторства је кључни фактор који омогућава да се кандидати развијају у 

самосталне истраживаче. Однос кандидат - ментор је лични и врло деликатан, што сви 

процеси побољшања квалитета треба да имају у виду.  

Треба још много да се учини у правцу остварења већег степена кохеренције између 

различитих врста евалуације докторских програма. Пројекат ARDE је показао да није 

проблем у недостатку метода за евалуацију докторских студија, већ у некоординираној и 

превише детаљној евалуацији. На томе треба још доста учинити, посебно кроз формирање 

структуираних система као што су докторске школе.  
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III. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У СРБИЈИ 

III.1. ДОКТОРИ НАУКА И УМЕТНОСТИ У СРБИЈИ 

Према подацима Републичког завода за статистику (РЗСС), Србија је 2011. године имала 

укупно око седамнаест хиљада доктора наука, што чини око 2300 доктора наука на милион 

становника. Од укупног броја запослено је 93,3 %, незапослених је било 2,7 %, а неактивних 

око 4%. У табели  4. jе дат преглед доктора наука према годинама старости а у табели 5. је 

дат преглед доктора наука према научној области доктората (Каријере доктора наука 2011, 

РЗСС, 2013).  

Са нешто више од двехиљаде доктора наука на милион становника Србија се налази 

међу оним земљама које још увек имају мали капацитет за развој економије засноване на 

знању, ако се има у виду чињеница да је европски просек више од  два пута већи.  У 

старосној структури највећи удео још увек има популација старија од 55 година (37,5 %), 

већина доктора наука (65,5 %) је старија од 45 година, док је мање од 10 % доктора наука у 

старосној популацији до 35 година. Технолошки развој и иновације у доброј мери зависе од 

истраживачког капацитета који се између осталог огледа и у броју доктора наука у областима 

природних и техничко-технолошких наука. Као што се види, укупан удео доктора наука у 

области друштвених и хуманистичких наука је 40%, док је укупан удео у области техничко-

технолошких наука свега 28% (инжењерство и технологија и пољопривредне науке), док се у 

Европи ближи проценту од 35%. 

Табела  4. Старосна структура доктора наука у Србији 

Старост Број % 

< 35 год 1620 9,5 

35–44 4237 25 

45–54 4751 28 

55–64 5053 30 

65–69 1311 7,5 

Укупно 16972  

Табела 5. Доктори наука према областма доктората 

Област Број % 

Природне науке 3235 19 

Инжењеринг и технологија 3718 22 

Биомедицина и здравство 2161 13 

Пољопривредне науке 1033 6 

Друштвене науке 3607 21 

Хуманистичке науке 3187 19 

 На основу приказаних података може се закључити да, и по укупном броју, а посебно по 

старосној структури и структури по пољима, Србија заостаје у односу на тенденције 

присутне у европским земљама, што потврђује потребу детаљне анализе до сада предузетих 
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мера, а посебно трендова након увођења докторских студија доношењем Закона о високом 

образовању (ЗВО) 2005. године. 

У односу на укупан број доктора наука евидентиран у 2011. години, за ову анализу је од 

интереса размотрити колико је број доктора наука порастао од периода када су у систем 

високог образовања уведене докторске студије (ЗВО 2005.), као и који је однос броја 

доктората стечених кроз докторске студије и доктората који су стечени само израдом 

докторске дисертације након завршене магистратуре, по старом систему. Основни проблем у 

анализи у овом домену лежи у чињеници да не постоје поуздани и по примењеној 

методологији међусобно упоредиви подаци, јер не постоји централни регистар одбрањених 

докторских дисертација, нити су универзитети у обавези да ове податке на униформан начин 

достављају некој државној институцији. Тако, рецимо, Републички завод даје податке у 

својим годишњацима, табела 6. који се знатно разликују од података које за исти период 

евидентира Конференција универзитета Србије (КОНУС), табела 7. Према подацима 

КОНУС-а у периоду 2009/10-2011/12 је докторирало 3243 кандидата, а према РЗСС број 

доктората стечен у истом периоду је 1714, што је представља драматичну разлику. Овако 

велика разлика може бити последица чињенице да је Статистички годишњак за 2011. који 

садржи податке за школску 2009/10 први пут дао број студената који су завршили докторске 

студије, и да је тиме престао да евидентира докторате по старом систему, магистре који су 

одбраном докторске дисертације стекли титулу доктора.  

 Драматични пораст броја доктора се појављује већ у првим годинама у којима је почела 

акредитација студијских програма докторских студија, 330 у 2007/8 и 518 у 2008/9 ( према 

евиденцији КАПК на тада још неакредитованим факултетима је у тој години докторирало 

око 200 особа).  

На основу података приказаних у табелама 6. и 7. јасно проистиче да је за потребе 

анализе докторских студија у Србији било више него неопходно прикупити податке из више 

извора и анализирати их како би се направио пресек тренутног стања. 

Из тих разлога су као основа за ову анализу послужили подаци КАПК, подаци које о 

истраживачима који раде докторске тезе (студентима докторских студија и истраживачима 

који иду по старом систему), а које води министарство. Осим тога Национални савет за науку 

и технолошки развој и Национални савет за високо образовање су факултетима упутили 

анкету (текст питања је дат у Прилогу 1.), на основу које су добили независне податке од 

самих факултета.  

Табела 6. Број студената који су завршили докторске студије (подаци РЗСС) 

Година  

 Број стечених доктората 

2007/8 330 

2008/9 518 

2009/10 557  

 Број студената који су завршили докторске студије 

2010/11 596  

2011/12 561 

2012/13 770 
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Табела 7. Преглед броја одбрањених докторских дисертација на универзитетима у Србији (подаци 

КОНУС) 

УНИВЕРЗИТЕТ  2011/12. 2010/11. 2009/10. 

Универзитет у Београду 549 460 440 

Универзитет у Новом Саду 255 219 215 

Универзитет у Нишу 229 80 117 

Универзитет у Крагујевцу 80 58 60 

Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици 27 29 33 

Државни универзитет у Новом Пазару 0 0 0 

Универзитет одбране, Београд 12 0 0 

Универзитет уметности у Београду 15 23 21 

Универзитет "Мегатренд", Београд 32 44 35 

Универзитет "Сингидунум", Београд 9 20 21 

"Алфа" универзитет, Београд    

Европски универзитет, Београд 3 2 2 

Универзитет "Едуконс", Сремска Каменица 8 4 0 

Универзитет "Метрополитан", Београд    

Универзитет "Привредна академија", Нови Сад 18 16 20 

Универзитет "Унион", Београд 25 13 13 

Универзитет у Новом Пазару 7 7 11 

Универзитет "Унион - Никола Тесла" 6 5 0 

УКУПНО 1275 980 988 

�

III.2. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У СРБИЈИ  

Докторске студије на универзитетима у Србији као трећи циклус Болоњског система 

високог образовања су дефинисане Законом о високом образовању (2005), и Стандардима за 

акредитацију студијских програма докторских студија који су усвојени 2007. године, када је 

више факултета и започело њихову реализацију. Развијени стандарди за акредитацију дају 

минималне услове које дати факултет, односно универзитет треба да испуни како би се 

акредитовао студијски програм докторских студија у одговарајућем научно-образовном 

пољу. Докторске студије су тих година тек постављане, и већина стандарда је могла да буде 

испуњена само у делу који се односи на успостављање система ових студија. На овај начин, 

кључни стандарди у првој акредитацији докторских студија су у основи били: 

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. Испуњеност овог стандарда 

се базира на акредитацији установе као научностраживачке организације по Закону о 

научноистраживачкој делатности (2010). Сви факултети или универзитети чији су студијски 

програми докторских студија акредитовани од 2008-2012. године су били акредитовани 

претходно као научноистраживачке организације.  
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Наставно особље 

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље 

које има потребну научну способност. Стандардом је дефинисано шта је потребно да испуне 

наставници да би учествовали у студијском програму докторских студија и да би могли да 

буду ментори и то: 

− наставници су способност за извођење наставе на докторским студијама доказивали 

списком радова (10 најзначајнијих радова) и подацима о учешћу у домаћим и 

међународним научноистраживачким пројектима, при чему је најмање половина 

наставника требала да буде укључена у научноистраживачке пројекте; 

− ментор има најмање пет научних радова објављених или прихваћених за 

објављивање у научним часописима из одговарајуће области студијског програма 

последњих десет година, са листе министарства надлежног за науку. Ментор може 

да води највише пет доктораната истовремено. 

Постављени су стандарди који су ближе дефинисали захтеве стандарда за свако 

образовно-научно и образовно-уметничко поље, дефинисан је број радова за ментора на SCI/ 

SSCI листи и у допунским стандардима и друге релевантне категорије научних резултата за 

дато поље или област. Вишегодишње полемике вођене око минималних критеријума које 

треба да испуне наставници и ментори су резултовале одређеним изменама и допунама. 

Међутим, дефинисани критеријуми за менторе захтевају детаљнију анализу и измену како би 

се обезбедио знатнији утицај на побољшање квалитета докторских студија. Осим ових 

стандарда проверавана је испуњеност и свих осталих предвиђених стандарда. У Прилогу 2. 

су дати стандарди које је потребно да испуни студијски програм докторских студија да би 

био акредитован на факултету који се налази у саставу акредитованог универзитета.  

Поред тога, по Закону о високом образовању (2005), универзитет као самостална 

високошколска установа може да буде акредитован ако има акредитоване академске студије 

на сва три нивоа: (основне, мастер и докторске студије) у оквиру минимално три образовно-

научна поља (или универзитет уметности у минимално три уметничке области).  

У Прилогу 3. је дата листа свих акредитованих студијских програма докторских студија, 

са назнаком године када су први пут акредитовани, и затим када су неки од њих 

реакредитовани. Према подацима (КАПК од 26.09.2014) докторске студије се реализују на 

119 факултета, који се налазе у саставу 17 акредитованих универзитета. Акредитовано је 

укупно 258 студијских програма докторских студија на које се може уписати 3945 студената. 

Према броју акредитованих места од укупног броја студената који могу уписати основне 

акадмске студије, око 10% студената може уписати докторске студије. Расподела броја места 

по универзитетима је приказана на 4. Из приказаних података се види да 92% расположивих 

места за упис на докторске студије припада државним универзитетима. Евидентне су две 

групе факултета: једни који имају један студијски програм са релативно већим бројем 

студената који могу уписати докторске студије и други који на факултету имају више 

акредитованих студијских, као и на слици 5,  види се да је знатан број студијских програма 

акредитован за упис мање од 10 студената. Из прегледа датог на слици 5. се види да 

приватни универзитети имају три до четири програма докторских студија са малим бројем 

студената, што је пре свега последица задовољавања услова за акредитацију универзитета. 

Ако се упореди број места за упис студената на докторске студије са стварно уписаним 

бројем студената, јасно проистиче да је акредитацијом систем предимензиониран, јер је 
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2013/14 години 40% места остало непопуњено. Од укупно уписаних студената докторских 

студија на државне универзитете, 2393 у 2013/14 више од 980 су били буџетски финансирани 

студенти (или 41%), што је за неколико процената ниже од буџетског финансирања 

студената основних студија. Приближно исти број студената докторских студија се почевши 

од 2010/11 године финансира из буџета. 

 
Слика 4. Број акредитованих места за упис на прву годину докторских студија и број уписаних 

студената на докторске студије на државним универзитетима у Србији а) УНБГ-Универзитет у 

Београду, УННС-Универзитет у Новом Саду, УННИ-Универзитет у Нишу, УНКГ- Универзитет у 

Крагујевцу, УНУМ- Универзитет уметности; б) УНПР-КМ- Универзитет у Приштини, УНОД-

Универзитет одбране, ДУНП-Државни универзитет Нови Паза. 

Спроведена акредитација показује да минимални критеријуми доводе са једне стране до 

великог броја укупно акредитованих места за упис на докторске студије, а са друге стране до 

велике фрагментације студијских програма на којима ефективно студира мали број 

студената. 

 
Слика 5. Број акредитованих места за упис на прву годину докторских студија, број уписаних 

студената и број акредитованих студијских програма на приватним универзитетима: 1-

Универзитет Сингидунум, 2-Универзитет Мегатренд, 3-Универзитет привредна академија, 4-

Универзитет „Едуконс“, 5-Универзитет „Метрополитан“, 6-Универзитет „Унион“, 7-

Универзитет „Унион - Никола Тесла“, 8-Универзитет „Алфа“, 9-Европски универзитет , други 

стубић је број студијских програма 

Акредитациони критеријум по коме је број места утврђен према броју расположивих 

ментора, при чему сваки ментор може истовремено да води пет студената докторских 

студија, је формирао укупан број места за који је студијски програм акредитован. Очигледно 

је из приказаних података да је тај акредитациони критеријум достигнут само на неким 

факултетима, али није достигнут укупно ни на једном универзитету (погледати табеле  у 

Прилогу 4, који садрже податке по факултетима). Број акредитованих приватних 

универзитета је значајан (9) али је њихов капацитет за развој докторских студија у овом 

моменту ограничен. Највећи број студијских програма је акредитован за веома мали број 

студената, што је последица малог броја наставника који су испуњавали услове да буду 
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ментори. Од укупног броја акредитованих места на приватним универзитетима (319), у 

2013/14 години је попуњено 63 %, што указује да докторске студије тешко да могу стриктно 

испунити било који захтев садржан у Салцбуршким принципима. Због ограниченог броја 

ментора и малог броја наставника на њима тешко је да се увек обезбеди комисија за преглед 

и одбрану која у потпуности покрива област докторске дисертације. Имајући у виду да је 

формирање докторских студија на низу ових универзитета настао због Закона и 

Акредитационих стандарда, што је и сагледано у Стратегији развоја образовања у Србији до 

2020, студије на овим универзитетима би било неопходно реструктуирати.  

Максимални капацитет по коме сваки ментор има истовремено до пет студената је на тај 

начин и остварен на низу факултета. Поставља се питање да ли у том случају сваки 

појединачни студент има пуну пажњу ментора. У низу земаља ЕУ се веома води рачуна да 

број потенцијалних ментора буде 6-7 пута већи од броја студената докторских студија, чиме 

се обезбеђује пре свега да студент има ширу могућност избора и да истовремено установа 

може формирати „менторску комисију“ која води и прати студента, чиме се у доброј мери 

остварује боља основа за образовање студената докторских студија, повећава 

транспарентност, спречава приватизација и сузбијају потенцијални персонални конфликти 

између ментора и студента током рада и приликом публиковања остварених резултата. 

Имајући у виду да је формирање докторских студија на низу ових универзитета настао 

због Закона и Акредитационих стандарда, што је и сагледано у Стратегији развоја 

образовања у Србији до 2020, студије на овим универзитетима би било неопходно 

реструктуирати.  

Будући да на нивоу земље не постоје поуздани подаци о броју наставника, нити подаци о 

менторима који су јавно публиковани, није у потпуности могуће у овом моменту са више 

детаља обрадити податке везане за компетенције, нити за број ментора. Комплетна 

процедура избора наставника и ментора обавља се на факултетима, а затим потврђује на 

сенатима универзитета. Не постоје јединствени обавезујући критеријуми на нивоу земље, па 

постоје велике разлике између универзитета, а често и између факултета на истом 

универзитету. Из тих разлога је неопходно да се што пре донесу јединствени и обавезујући 

критеријуми за изборе наставника и ментора. Осим тога, сам процес акредитације се мора 

учинити транспарентнијим; недовољно је да се само саопштавају одлуке о акредитацији које 

садрже искључиво број акредитованих места за докторске студије. За целокупан процес 

унапређења докторских студија, КАПК мора испунити и обавезу да учини јавно доступним 

детаљне извештаје о акредитацији, који ће садржавати све релевантне податке које захтевају 

стандарди за акредитацију, а које је дати студијски програм остварио да би био акредитован.  

Од почетка акредитације број студената докторских студија је у непрекидном порасту, 

што је илустровано подацима који су дати на слици 6. Већ у првој години када је започета 

акредитација докторских студија (2007/8 године), уписано је нешто изнад хиљаду студената. 

Имајући у виду чињеницу да је знатни број факултета почео реализацију докторских студија 

након акредитације, скок у броју студената у годинама 2009/10 и 2010/11 је очекиван. 

Укупна акумулација студената докторских студија је у 2013/14 години достигла цифру од 

преко десет хиљада. Евидентно је да постоји огроман скок у претходне две године, што 

говори о томе да факултети у одређеној мери не евидентирају и не прослеђују Републичком 

заводу поуздане податке. Тако збир студената у 2012/13 и број студената уписаних у 2013/14 

години чини 8875 студената, а анкетом су факултети доставили податке на основу којих је 
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укупан збир студената на докторским студијама 10499, што чини огромну разлику од 1624 

студента. Овом анализом нису обухваћени „универзитети“ који нису акредитовани за које не 

постоје никакви подаци о ни у РСЗ нити у КАПК или Министарству за просвету науку и 

технолошки развој. Приказана анализа показује, да је неопходно успоставити на нивоу земље 

поуздану базу података, и обавезати факултете да прецизно саопштавају податке. Међутим 

овако велики број студената докторских студија захтева посебну пажњу и појачану контролу 

квалитета. Са 10499 студената Србија је по броју студената докторских студије у односу на 

укупан број студената од 4.6% превазишла европски просек из 2004. године (од 3.3%). Треба 

имати у виду и чињеницу да је укупан број студената докторских студија на милион 

становника такође висок и износи 1438. Европски просек је нижи и износи око хиљаду 

студената докторских студија на милион становника. Имајући у виду економски потенцијал 

наше земље и неразвијен систем који би омогућио запошљавање будућих доктора наука у 

привреди и другим секторима а не само у научним и универзитетским установама потребно 

је предузети кораке како би се овај тренд који нема реалну економску подлогу успорио. 

 
Слика 6. Пораст броја студената докторских студија у периоду на свим акредитованим 

универзитетима у Србији (РЗСС Завод за статистику 2007-2012, 2013/14 подаци добијени из анкете 

факултета) 

Укупна акумулација студената докторских студија је са једне стране зависна од броја 

уписаних студената, а са друге стране и од споријег завршавања докторских студија. 

Предвиђена дужина трајања докторских студија од три године вероватно није довољна да се 

студије заврше и одбрани докторска дисертација. Није познато да ли су универзитети 

анализирали детаљније које је време потребно да би студенти окончали започете докторске 

студије.  

Поред студената докторских студије у процесу израде докторске дисертације се по 

прикупљеним подацима од факултета налази и знатан број магистара наука које могу по 

важећем Закону о високом образовању да стекну титулу доктора наука израдом и одбраном 

докторске тезе. Тренутно на универзитетима има укупно 3832 пријављене докторске 

дисертација магистара наука, а расподела по универзитетима је приказана на слици.7. 

Државни универзитет у Новом Пазару има једну пријављену тезу, универзитет 

Метрополитен нема пријављених теза, а Европски универзитет није доставио податке.  
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Слика 7. Број магистара који имају пријављене докторске тезе на приватним универзитетима: 1-

Универзитет Сингидунум, 2-Универзитет Мегатренд, 3-Универзитет привредна академија, 4-

Универзитет „Едуконс“, 5-Универзитет „Метрополитан“, 6-Универзитет „Унион“, 7-

Универзитет „Унион - Никола Тесла“, 8-Универзитет „Алфа“, 9-Европски универзитет , други 

стубић је број студијских програма 

Изменама Закона о високом образовању које су уследиле након његовог доношења 2005. 

године, мењани су рокови до када је могао да тече овај паралелни процес. Изменом из 2014. 

године укинуто је ограничење везано за рок. Доношењем ЗВО (2005) престале су да постоје 

магистарске студије и већина факултета је у спроведеној анкети потврдила да је већ 2005/6 

прекинула упис студената на магистарске студије. Само неколико факултета је наставило са 

уписом после овог рока: Економски факултет Нишког универзитета (2013/14), Универзитет 

привредна академија, 2009/10.  

Поред тога у периоду од доношења Закона 2005. године па до сада, магистарске студије 

су организовали и факултети који нису били у саставу универзитета, и који су имали само 

дозволу за рад за извођење основних студија. Колики број магистратура је одбрањен на тим 

факултетима за сада није познато, нити колики број особа које су магистратуре стекле на тим 

факултетима ради или ће приступити изради докторске дисертације.  

Укупан број студената докторских студија и особа које су приступиле изради докторске 

дисертације чини у овом момент 14331 лице. Имајући у виду овај број следи да је стварни 

проценат особа које се тренутно налазе у процесу стицања доктората у односу на милион 

становника близу две хиљаде, што је скоро два пута више од европског просека.  

Ако овај број упоредимо са укупним бројем активних доктора наука (16972), следи да ће 

у наредних неколико година просечно сваки доктор наука моћи да “произведе” око 0.8 нових 

доктора, или да ће просечно сваки наставник универзитета учествовати у производњи два 

нова доктора наука. Стицање доктората од стране магистара наука није обухваћено 

стандардима за акредитацију и ову живу делатност факултета процес акредитације није 

обухватао.  

Овај податак захтева да универзитети, национални савети, КОНУС, КАПК и сами 

факултети посебну пажњу посвете побољшању квалитета и са већом друштвеном 

одговорношћу настоје да елиминишу могуће негативне последице које ова појава може да 

има на општи научни и технолошки развој земље. Имајући у виду измене Закона које су 

управо извршене, потребно је хитно иновирати стандарде за акредитацију и њима прецизно 

дефинисати и стицање доктората магистара наука. Истовремено је потребно да се у оба 

случаја стицања доктората студената докторских студија или магистара наука, мора бити 

праћен већим учешћем научноистраживачког рада како би студенти у оба случаја стекли 
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нове вештине које би могли да примене у свом даљем раду, било да наставе каријеру у 

инстраживању или да се определе за рад у другим областима. Универзитети и факултети би 

морали у већој мери да у свој рад укључе темељне принципе дефинисане Стратегијоилм 

развоја образовања у Србији до 2020, у којој поглавље везано за докторске студије заузима 

значајно место (Прилог 5). Непходно је што пре предузети акције и мере којима би се 

студенти који сада постоје у систему оспособили да могу обављати послове у другим 

областима као и да могу самостално започињати нове послове, јер је сасвим извесно да овај 

број нових доктора неће моћи да ани истраживачки сектор.  

Расподела студената докторских студија по образовно научним пољима  

Расподела укупног броја студената, акредитованих места и броја уписаних студената за 

упис на докторске студије по образовно научним и уметничким пољима је дата на слици 8.  

У пољу техничко-технолошких наука постоји највећи број акредитованих места, 

међутим интерес за докторске студије у овим областима није тако изражен, што се види и из 

удела коју су техничко-технолошке науке имале при упису у 2013/14 (56% попуњених 

места), али и из удела у укупном броју студената који се налазе на докторским студијама 

(27%). Сличну тенденцију имају и природне науке и математика. Основа за ову појаву се 

налази у чињеници да је систем капацитиран према максималном броју ментора, а познато је 

да у областима техничко-технолошких и природно-математичких наука знатно већи број 

наставника испуњава услове да буде ментор. Истовремено многе области у ова два поља 

током низа година бележе мање интересовање за упис и на основне студије. Насупрот томе, у 

областима друштвених и хуманистичких наука (79%) и медицини (85%) акредитованих 

места је попуњено. Број студената у области техничко-технолошких наука је идентичан са 

бројем студената у области друштвених и хуманистичких наука.  

 
Слика 8. Расподела укупног броја студената докторских студија, акредитованих места за упис и 

броја уписаних студената у 2013/14 годину по образовно-научним пољима (подацима обухваћени 

само државни факултети) 

III.3. ДОКТОРАНТИ НА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 

ПРОЈЕКТИМА ЦИКЛУСА 2010-2015. 

Поступак акредитације факултета спроведен у периоду 2008-2012. године је послужио 

успостављању докторских студија. Имајући у виду да су факултети независно и самостално 

формирали докторске студије, није постојала никаква уписна политика која је била базирана 

на усвојеним политикама научног и технолошког развоја земље. У међувремену Стратегијом 
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научног и технолошког развоја Србије за период 2010-2015. прокламовани су правци развоја 

и усвојени приоритети који су довели до укључивања првих генерација студената 

докторских студија у нови циклус научноистраживачких пројеката који је започео 2011. 

Истовремено на научно-истраживачке пројекте су у зависности од претходно остварених 

истраживачких резултата укључени и истраживачи магистри млађи од 35 година, који су 

раније били запослени на институтима и факултетима, а који још нису докторирали.  

У односу на укупан број истраживача који су на почетку били финансирани у циклусу 

2011-2015., млади истраживачи који су по први пут ангажовани на пројектима чинили су 

15%. На пројектима је у 2011. години било ангажовано 2370 студената докторских студија 

који су своје студије започели како на државним тако и на приватним универзитетима. 

Највећи број студената је на Универзитету у Београду, што је и разумљиво ако се има у виду 

чињеница да је у Београду лоциран највећи број института, као и да се у саставу 

Универзитета у Београду налази и 11 највећих института у којима добар део ових студената 

ради експериментални део своје докторске дисертације. Студенти докторских студија 

ангажовани на пројектима запослени су или у институтима или на факултетима као 

асистенти или истраживачи сарадници. Ако су запослени у као асистенти финансирани су са 

осам истраживач месеци (лична примања су им хонорари), ако раде у статусу истраживача 

онда имају потпуни ангажман који подразумева (плату са свим доприносима). Постоји и 

трећа група младих људи ангажованих на пројектима, то су стипендисти министрарства они 

имају стпендију која им обезбеђује здравствено али не и пензоопно осигурање. Имајући у 

виду да овау групу студената чине студенти који су са најбољим успехом завршили 

предходне студије и да се износ стпендија није мењао више година, потребно је предузети 

кораке како би се њихов статус поправио.  

 
Слика 9. Расподела броја студената докторских студија у 2011. Години на пројектима 

пројектног циклуса 2011/15. 

У току трогодишње реализације пројектног циклуса 2011-2015. укупно је докторирало 

1828 истраживача ангажованих на пројектима. Значајан број њих је већ изабран у научно 

звање научни сарадник или доцент. 

Од укупног броја студената докторских студија на свим универзитетима на пројектима је 

у 2013. години било ангажовано укупно 4177 доктораната, од којих је 773 у тој години 

одбранило своју докторску дисертацију. Број истраживача по програмима и областима, 

ангажованих на пројектима који су докторирали у 2013. години је дат у Табели 8. 
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Табела 8. Број истраживача по програмима и областима, ангажованих на пројектима који су 

докторирали у 2013. години 

 Докторирало 

2013. 

ТЕХНОЛОШКИРАЗВОЈ  

Биотехнологија и пољопривреда 78 

Електроника, телекомуникације и информационе 

технологије 
54 

Енергетика, рударство и енергетска ефикасност 17 

Материјали и хемијске технологије 13 

Машинство и индустријски софтвер 16 

Саобраћај, урбанизам и грађевинарство, 30 

Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и 

ваздуха, 
12 

ИНТЕГРАЛНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

Биомедицина 71 

Енергетика и енергетска ефикасност, ИИИ 8 

Заштита животне средине и климатске промене, ИИИ 46 

Информационе и комуникационе технологије, ИИИ 22 

Нови материјали и нанонауке, ИИИ 37 

Пољопривреда и храна, ИИИ 16 

Унапређење доношења државних одлука,ИИИ 18 

ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА  

Физика 17 

Хемија 75 

Биологија 46 

Математика, компјутерске науке и механика 35 

Медицина 55 

Геонауке и астрономија 17 

Историја, археологија и етнологија 30 

Језик и књижевност 20 

Друштвене науке 40 

На слици 10. је дат преглед истраживача који су студенти докторских студија или раде 

докторате по старом систему у 2013. години, сврстаних у две старосне категорије и по 

тренутном статусу. Почетак новог пројектног циклуса је пратило значајно повећање броја 

истраживача. Након укључивања младих истраживача на почетку реализације пројеката 

пројектног циклуса 2011-2015, број студената докторских студија који се ангажују на 

пројектима опада, пре свега због ограничених материјалних средстава. Може се видети да се 

највећи број ових истраживача налази у трећој години докторских студија, 1973, а да је веома 

мали број младих истраживача у 2013. години укључен на пројекте - свега 229 (углавном у 

статусу стипендисте) - што је последица недовољних финансијских ресурса и чињенице да 

још увек није донет правилник о суфинансирању докторских студија. Имајући у виду 

чињеницу да сваке године око 28000 студената заврши мастер студије или интегрисане 

академске студије, очигледно је број студената који је укључен у научноистраживачки рад 
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преко пројеката забрињавајуће мали. Више је него неопходно створити услове да из сваке 

генерације студената најбољи студенти добију шансу да буду укључени у истраживачке 

пројекте. На тај начин се повећава научноистраживачки потенцијал земље и формира нова 

генерација истраживача оспособљених развој нових производа и нових технологија.  

 
Слика 10. Расподела младих истраживача без научних звања по следећим параметрима: 

▪ година докторских студија, 

▪ година старости, 

▪ истраживачи који су докторирали у 2013. години 

(ст.Зак. су докторанти магистри који раде докторски рад-стари систем) 

Одлагање доношења целовитог правилника којим би се регулисало финансирање 

докторских студија и доктораната може имати несагледиве последице, па је током ове године 

од изузетне важности донети и имплементирати овај правилник. Такође забрињава податак 

да руководиоци пројеката приликом подношења извештаја о резултатима пројекта, чак за 679 

младих истраживача који су ангажовани на пројектима није дало податке о њиховом 

напредовању, као и да 650 истраживача старијих од 30 година још увек ради своје докторске 

дисертације по старом систему. Неопходно је ограничити учешће на пројектима 

истраживачима који имају више од 35 година, а који нису одбранили докторске дисертације. 

На овај начин створили би се услови за нови пријем младих истраживача који су завршили 

претходне студије са високом просечном оценом. 

III.4. ДОКТОРАТИ СТЕЧЕНИ У ПЕРИОДУ 2005.-2014  

Од доношења Закона о високом образовању (2005) до данас, докторат се могао стећи 

одбраном докторске дисертације - било завршетком докторских студија или израдом 

докторске дисертације након одбрањеног магистарског рада. Ова два процеса су текла и сада 

теку паралелно.  
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Број студената који су завршили докторске студије РЗСС је почео да бележи од 2010 

године, и од тада само евидентира овај број нових доктора. Према подацима које су 

доставиле високошколске установе, у периоду од увођења докторских студија до 2014. 

године на универзитетима у Србији је одбрањено 2035 докторских дисертација након 

завршених докторских студија, како на државним тако и приватним универзитетима. Укупан 

број студената који су стекли докторате одбранивши докторску дисертацију као завршни рад 

докторских студија на државним универзитетима је 1968 и свега 67  на приватним 

универзитетима (слике 11 и 12). Преглед по факултетима је дат у Прилогу 4.   

 
Слика 11. Упоредни преглед броја одбрањених докторских дисертација на државнимn 

универзитетима у Србији:  а) УНБГ-Универзитет у Београду, УННС-Универзитет у Новом Саду, 

УННИ-Универзитет у Нишу, УНКГ- Универзитет у Крагујевцу, УНУМ- Универзитет уметности;б) 

УНПР-КМ- Универзитет у Приштини, УНОД-Универзитет одбране, ДУНП-Државни универзитет 

Нови Пазар; 

 

 
Слика 12. Упоредни преглед броја одбрањених докторских дисертација на приватним 

универзитетима у Србији: 1-Универзитет Сингидунум, 2-Универзитет Мегатренд, 3-Универзитет 

привредна академија, 4-Универзитет „Едуконс“, 5-Универзитет „Метрополитан“, 6-Универзитет 

„Унион“, 7-Универзитет „Унион - Никола Тесла“, 8-Универзитет „Алфа“, 9-Европски универзитет 

Студенти који су докторирали 2010 године су углавном били студенти са факултета на 

којима су докторске студије започеле 2006/7 и то већином студенти који су са магистарских 

студија прешли на докторске студије. На низу факултета докторске студије су започеле 

2007/8., а факултети су у највећем броју акредитовани у периоду 2008-2009. године. Обрана 

овог типа доктората, према минималним условима које захтевају стандарди за акредитацију 

захтева минимално један објављени или примљен за објављивање научни рад (стандарди за 



	��

�

акредитацију докторских студија дати су у Прилогу 2.). Према резултатима анкете сви 

факултети дословно тврде да се придржавају ових стандарда и да од студената захтевају да 

имају одговарајући рад пре одбране тезе. Генерације које су започеле студије 2007/8, 2008/9 

или 2009/10, су имале 5 и више година да студије окончају. Ако се грубо анализирају подаци 

о укупном броју уписаних до 2009. и упореде са бројем студената који су завршили 

докторске студије до 2014. године, следи да око 60% студената након пет година заврши 

докторске студије. Неопходно је факултети детаљно анализирају дужину трајања докторских 

студија и елементе који утичу на комплетан процес.  

Факултети су на магистарске студије последње генерације студената уписали између 

2005 или 2006. године. Знатан број студената који су окончали своје магистарске студије, као 

и лица која су магистарске студије завршила пре 2005. године, су наставили или су започели 

да раде своје докторске дисертације. Број доктората од 6999 које су магистри стекли у 

периоду од 2005. године до данас знатно превазилази број докторских дисертација стечених 

након докторских студија. Укупан број доктората стечен по новом и по старом систему није 

потпун, јер неки приватни универзитети  нису у анкети доставили потпуне податке.  

Одбране докторских дисертација кандидата који су магистри  нису, према резултатима 

анкете, на више од 45% факултета условљене објављивањем научног рада из одговарајуће 

категорије. Ово је највероватније један од разлога што је број одбрањених доктората које су 

стекли магистри знатно већи од броја доктората које су стекли студенти докторских студија.  

Знатни број како државних тако и приватних факултета је започео докторске студије 

након 2009. године, тако да студенти првих генерација уписаних студената још увек нису 

докторирали. На сликама 11. и 12. је дат упоредни преглед доктората стечених на након 

докторских студија и након одбране доктората од стране магистара наука на приватним 

универзитетима. На државним факултетима је три пута више доктората стечено по старом 

систему (1968 : 6406), а на приватним универзитетима је чак девет пута више доктората 

стечено по старом систему (67 : 591). Ова анализа показује да докторске студије на 

универзитетима у Србији још увек нису заживеле у пуној мери.  

Према достављеним подацима укупно је од 2005 године по новом и по старом систему 

на универзитетима у Србији стечено 9032 доктората. Ако овај број упоредимо са укупним 

бројем доктора наука који је постојао пре овог периода а који се процењује на око девет 

хиљада (око 6700 наставника у високом образовању и око 2300 истраживача у институтима) 

следи да је у овом периоду број доктора наука удвостручен.   

Према подацима националне службе за запошљавање у децембру 2013. године 86 

доктора наука се водило у категорији незапослених, што делимично указује на чињеницу да 

је су доктори наука у највећој мери већ били запослени током израде докторске дисертације 

или су се непосредно после доктората запослили. Нема података који је број доктора наука у 

овом периоду напустио земљу.    

Поређењем броја наставника из 2006 године и укупног броја стечених доктората у 

периоду 2005-2014, следи да је у просеку по сваком наставнику одбрањена 1.3 докторска 

дисертација. У овом периоду је растао и број наставника у високом образовању, тако да је у 

2011. године достигао број од 8012 (Статистички годишњак 2013).   

Пре доношења Закона о високом образовању (2005) у Србији нису постојали докторати у 

пољу уметности. Стандарди за акредтацију студијских програма у овом пољу донети су 

2010. године, али су на Универзитету уметности, и приватним универзитетима који су 
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одабрали као треће поље за акредитацију одабрали уметност, стицани докторати из 

уметности. На Универзитету уметности први програми докторских студија су акредитовани 

2009-2010, а интердисциплинарни програми 2013. године. Број докторских теза одбрањених 

након завршених докторских студија је ипак већи од броја доктората стечених по старом 

систему. До сада је укупно стечено више од 250 докторских дисертација у овом пољу.  

Расподела доктората стечена по оба основа у периоду од 2006. године по образовно-

научним пољима приказана је на слици 13. 

 
Слика 13. Расподела докторских дисертација по образовно-научним областима  

Као што се види из података датих на слици 13, скоро идентичан број доктората је 

одбрањен у области техничко-технолошких и друштвено хуманистичких наука, а приближно 

исти број у области медицине и природно-математичких наука. Када се упореде подаци о 

броју стечених доктората „по новом“ и по старом систему, види се да је у области 

друштвених и хуманистичких наука веома мали број доктората одбрањен након завршених 

докторских студија, мање од 10%. У областима техничко-технолошких наука је тај проценат 

такође низак и износи 19%. У области природно-математичких наука тај проценат је изнад 

30%, а у области медицине око 25%. Ова анализа показује да највећи проценат одбрањених 

теза по новом имају природно-математичке науке (28 %), следе техничко-техолошке и 

медициске науке (24 и 23 % респективно), уз значајно мањи удео друштвених и 

хуманистичких наука (13 %). 

III.5. РЕАКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ДОКТОРСКИХСТУДИЈА 

У процесу реакредитације, који је започео 2013. године задржани су исти минимални 

стандарди. Имајући у виду чињеницу да су акредитацији приступили факултети који су међу 

првима били акредитовани већ 2008. године, КАПК је у прилици да провери како се 

постављени стандарди поштују у реалној реализацији докторских студија. Поред осталих, 

два стандарда се истичу као најважнији:  

Курикулум  

По овом стандарду курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета 

и модула са описом, као и докторску дисертацију као завршни део студијског програма 

докторских студија, осим доктората уметности, који је уметнички програм. Стандард између 

осталог дефинише да је докторска дисертација самостални научни или уметнички рад 

студента докторских студија. 
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Оцењивање и напредовање студената 

По овом стандарду оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената 

и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. 

Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног, односно уметничког 

доприноса. Овај стандард дефинише да дисертација представља самостални 

научноистраживачки рад. Остварени научни допринос се оцењује према броју научних 

публикација, патената или техничких унапређења. Унутар области се одређују услови које је 

потребно испунити да би се приступило одбрани докторске дисертације, на основу радова 

објављених или прихваћених за објављивање у међународним научним часописима са 

рецензијама са званичне листе министарства надлежног за науку. 

У процесу реакредитације задржани су исти минимални стандарди, нису уследиле 

измене које би у већој мери уважавале Салцбуршке принципе, нити је вршена извршена јавна 

евалуација претходног процеса акредитације, што је било неопходно учинити имајући у виду 

важност коју докторске студије имају за развој високог образовања, образовања уопште, 

развој науке и општи технолошки и друштвени развој земље. КАПК за реакредитоване 

студијске програме није такође јавно саопштила никакве друге податке сем броја студената 

за које је програм акредитован. Многи релевантни подаци, између осталог и исходи 

докторских студија (број, врста и листа публикација), који постоје у документацији нису 

доступни јавности.  

Процес реакредитације факултета је започео 2013. године и досада је реакредитовано 

укупно 48 факултета на којима се реализује 120 студијских програма на којима има укупно 

2208 места, што је негде око 50% укупног броја места који је акредитован у првом циклусу 

акредитације. Овим процесом су углавном обухваћени факултети на државним 

универзитетима.  

Укупно је на реакредитованим факултетима у периоду од претходне три године 

докторирало 1968 кандидата. Према захтеву стандарда 8. за акредитацију докторских студија 

факултети су били у обавези да презентују листу кандидата, назив тезе, име ментора и листу 

публикација које су проистекле из тезе класификоване по важећем правилнику. Анализа 

приложеног материјала након обављеног процеса реакредитације и позитивне одлуке КАПК 

показује да су готово сви факултети дали збирне податке како за студенте који су 

одбранивши докторску дисертацију завршили докторске студије, тако и за особе које су 

докторску дисертацију стекле по старом систему. Начин презентације резултата није био 

уједначен, нити су сви факултети приказали тражене податке. Знатан број факултета није 

прецизирао радове које су докторанти публиковали или није поштовао одговарајућу 

класификацију научних радова.  Факултети углавном нису раздвајали студенте докторских 

студија од доктораната по старом систему, тако да потпунија анализа резултата које су 

студенти докторских студија остварили није могла да се у потпуности процени. На неким 

факултетима се не прави разлика између кандидата који студирају по новом систему и 

кандидата који студирају по старом систему, али има факултета на којима докторска 

дисертација по старом систему може да буде брањена и без услова који су прописани 

стандардима за докторске студије. 

Карактеристично је да је у анкети 71,6% факултета навело да обе категорије студената 

треба да испуне услове прописане стандардима. Чак 68,4 % факултета је навело да кандидати 
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пре одбране докторске дисертације траба да имају публикован један или више радова из 

категорија М21, М22 или М23/24.  

Потпуне податке који обухватају све кандидате који су одбранили у предходне три 

године докторате са листом  публикованих радова и прецизном класификацијом доставило је 

19 факултета (40 %).  

Од 1968 кандидата који су докторирали у претходне три године, на реакредитованим 

факултетима који су доставили потпуне податке за све студенте који су у трогодишњем 

периоду докторирало је укупно 1365, што чини (70 %) од укупног броја студената.  

На неким факултетима су захтеви за одбрану тезе строжији од акредитационих 

стандарда, траже се два рада из категорије М21, М22 или М23, а неки кандидати су 

успешнији и од тако постављених услова. У периоду од претходне три године у 1365 теза је 

обухваћено 2353 радова из категорија М21, М22 или М23, углавном у области природно-

математичких, медицинских и неких техничко-технолошких наука.  

Укупан број публикованих радова је извесно већи од овог броја, јер има факултета који 

су наводили да докторанти имају одговарајући рад, али нису наводили референцу тако да 

нису уврштени у наведену анализу.  

Ова анализа је показала да је стандарде за акредитацију докторских студија потребно 

унапредити и при том прецизирати исходе докторских дисертација по научно-образовним и 

уметичким пољима, и условити да саставни део сваке одбрањене дисертације у 

репозиторијуму чини и листа публикација које су из ње проистекли.   

III.6  ТРАНСПАРЕНТНОСТ и ПЛАГИЈАТОРСТВО 

У анкети су факултети одговарали и на следећа питања везана за транспарентност 

процеса. Транспарентност процеса је обезбеђена тако што јавно на свом сајту објављујемо: 

а) Листу кандидата који су докторирали 

б) Листу кандидата који су докторирали, са годином одбране 

в) Листу кандидата који су докторирали, са годином одбране и именом ментора 

г) Листу кандидата који су докторирали, са годином одбране, називом тезе и именом 

ментора 

д) Објављујемо само реферате о одобрењу теме и реферат о завршеној тези 

е) Објављујемо датум, време и место одбране 

и) Не објављујемо податке на сајту  

ј) Податке дајемо у документацији за акредитацију 

Понуђено је било да се заокружи више одговора.  

Сви факултети су потврдили да објављују реферате о одобрењу теме и реферат о 

завршеној тези, датум, време и место одбране и да све податке дају у документацији за 

акредитацију. Одређени број факултета (29 %) је навео да објављује: Листу кандидата који су 

докторирали, док  Листу кандидата који су докторирали, са годином одбране, називом тезе и 

именом ментора објављује 26 % факултета. Из одговора које су дали факултети следи да сви 

ови подаци могу да се нађу на сајтовима факултета. Свега 10 % факултета је одговорило да 

податке не објављује на свом сајту.  
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Анкетом коју су попуњавали факултети било је постављено и питање: Да ли ваша 

установа у СТАТУТУ дефинисану процедуру и санкције за случај плагијаторства?  Укупно 

35 % факултета је одговорило да има неки облик процедуре којом санкционише 

плагијаторство. Од овог броја само неколко факултета је навело каква је процедура за 

утврђивање плагијаторства. Неки облици санкција су предвиђени на веома малом броју 

факултета, а ни у једном случају није наведено да је било искустава у конкретном 

спровођењу процедуре или да је плагијаторство утврђивано и да су спроведене санкције. 
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IV. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ УГЛА 

ДОКТОРАНАТА 

Анкету о стању на докторским студијама у Републици Србији у 2014. години је спровело 

Удружење студената докторских студија и младих истраживача Србије, скраћено 

Докторанти Србије. Докторанти Србије је национално удружење свих студената докторских 

студија како са државних тако и са приватних универзитета у Републици Србији. У овом 

моменту (новембар 2014. године) удружење поседује контакте више од 1200 докторанта са 

скоро свих универизтета у Србији. Највећи број контаката, што се може видете и кроза 

анкету коју спроводимо од 2010. године долази са наша три највећа државана универзитета 

која уједно и имају највећи број акредитованих места на докторским студијама а то су 

Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Нишу.  

Анкета која је покренута 2010. године је био наша одговор и један од начина да укажемо 

на проблеме са којима се сусрећу докторанти који се школују на докторским студијама по 

ткз. болоњском принципу. Анкета је од самог почетка имала веома добар одазив тако да смо 

2010. године успели да анкетирамо 335 доктораната, 2011. године 567 докторанта, 2012/13 

смо анкетирали 625 докторанта, а 2014. године смо анкетирали 443 докторанта до 12. 

новембра 2014. године. Морамо напоменути да смо 2011. и 2012/13 године имали и подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја који су упитник за анкету проследили 

докторантим стипендистима министарства. Слободно можемо да кажемо да су нашом 

анкетом обухваћени најбољи докторанти на свим универзитетима у Србији и да добијени 

резултати би сигурно били нешто лошији ако би повећавали узорак. 

Резултате свих анкета које су спроводили Докторанти Србије је могуће наћи на веб сајту 

организације www.doktoranti.org.rs. Кроз резултате анкете је могуће и видети како су нека 

питања додавана а нека су еволуирала у различите форме. И на крају пре него што пређемо 

на анализу анкете желимо да напоменемо да нам је узор за прву анкету била анкета коју је 

спровео Универзитет у Загребу 2007. и 2008. године за своје интерне потребе. 

Једно од питања које смо постављали у све четири анкете је “Шта би по Вашем 

мишљењу побољшало квалитет на постдипломским студијама”. Ово питање је имало девет 

затворених подпитања а испод су пријазана упоредна анализа по годинама само за 3 

подптиања која су докторанти означили као најважнија за побљшање квалитета на 

докторским студијама. 

По први пут ове године поставили смо и питања, која се односе на етичке принципе. 

Заједничко за све резултате из одељка о етици је да су добијени резултати поражавајући да 

наша академска заједница мора да поради много више по питању етике и развије механизме 

који ће осигурати квалитет и позитивно утицати на етику. 
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Слика 14. Одговори на питање: Шта би по Вашем мишљењу побољшало квалитет на 

постдипломским студијама? 
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Један од разлога зашто су докторанти однос са ментором ставили на прво место се може 

видети из питања “Колико редовно се састајете са ментором?” где је скоро сваке године 

велики проценат доктораната навео да се са ментором састаје ређе од једном месечно. 

�

Слика 15. Одговори на питање: Колико редовно се састајете са ментором? 
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Слика 16. Одговори на питање: како оцењујете квалитет наставе коју похађате на докторским 

студијама 

Као и већина колега широме Европе тако и у Србији велика већина данашњих 

доктораната зели да ради у научно-истраживачким институцијама. На жалост већина 

данашњих доктораната ће морати да потражи посао ван универзитета.  

У овогодишњу анкету смо уврстили по први пут и нека од следећих питања за која 

смо сматрали да могу допринети бољем разумевању тренутне ситуације у којој се налзе 

докторске студије и докторанти у Републици Србији. 
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Слика 17. Одговори на питање: Да ли захтев да се пре одбране докторске дисертације поседује 

један (или више) радова објављених (или прихваћених за објављивање) у часопису са SCI листе 

сматрате високим критеријумом? 

Добијени резултати нам говоре да су докторанти генерално добро прихватили овај услов, 

оно што је интересантно али и очекивано је да су се на ово питање негативно изјшњавали 

докторанти са друштвено хуманистичких наука и поља уметности што је и разумљиво јер је 

овај услов у њиховом случају због разних специфичности много теже испунити. Резултате 

само за ДХ поље можете видети у графику испод. 
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Слика 18. Одговори на питање: Како оцењујете етичност ваше академске заједнице? 
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Слика 19. Одговори на питање: Да ли сматрате да у српској научној заједници постоји проблем са 

публиковањем у предаторским часописима? 
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V. ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

Анализа стања у области докторских студија у Србији обухватила је више елемената 

усмерених на препознавање критичних елемената у обезбеђењу квантитета и квалитета 

исхода у овом релативно новом, трећем циклусу високог образовања у Србији, усклађених са 

општим трендовима, критеријумима и стандардима квалитета Европског простора високог 

образовања, као и са стратешким опредељењима обухваћених Стратегијом развоја 

образовања у Србији 2020 као оквирним документом за дефинисање политика развоја у 

домену развоја истраживачког потенцијала. 

Анализа је обухватила преглед доступних квантитативних показатеља у мери у којој 

садашњи систем праћења укупног стања високог образовања, још увек недовољно 

дефинисан и координиран, то омогућава, а посебно:  

• компаративну анализу удела доктора наука у садашњој популацији у односу на 

европске стандарде и трендове присутне након увођења докторских студија (Закон о 

високом образовању, 2005),  

• структуру акредитованих студијских програма на универзитетима, као и број и 

структуру студената докторских студија и одбрањених докторских дисертација у 

односу на образовно научна поља,  

• развој стандарда за обезбеђење квалитета докторских студија и дисертација и 

доступне показатеље о њиховој примени,  

• компаративни преглед докторских дисертација које су проистекле из претходног 

система образовања (магистратура, докторат) и новог приступа увођењем докторских 

студија (докторат као завршни рад).  

У контексту приказаних трендова у Србији и општих стандарда прихваћених у 

Европском простору високог образовања за овај специфичан циклус високог образовања који 

је кључан за обезбеђење истраживачког потенцијала, а имајући у виду стратешка 

опредељења, постојеће законодавно окружења и система финансирања високог образовања у 

Србији, из анализе се могу извести следеће констатације и закључци: 

1. Непостојање дефинисане методологије и кохерентног система за прикупљање и 

анализу података у области докторских студија (непостојање централног регистра 

одбрањених докторских дисертација, неадекватан или непостојећи информациони систем за 

праћење података о успешности студирања и др.) условљавају битне разлике између 

статистички (РЗСС) и институционално прикупљених података (универзитети, КАПК, 

КОНУС), не пружајући тиме потпуно поуздану аналитичку базу за егзактан приступ процени 

стања и ефеката предузетих мера као неопходног дела стратешке политике планирања.  

2. На основу доступних  података може се констатовати да, и по укупном броју доктора 

наука (2000/милион становника), а посебно по старосној структури  (65,5 % доктора наука је 

старија од 45 година, док је мање од 10 % , у старосној популацији до 35 година) и структури 

по научним областима (40 %, у области друштвених и хуманистичких, а 28 % у области 

техничко-технолошких наука), Србија заостаје у односу на садашње стање и развојне 

пројекције у европским земљама.  




��

�

3. Анализа ефекта увођења докторских студија у систем високог образовања у Србији 

(Закон о високом образовању 2005), заснована на доступним квантитативним и 

квалитативним показатељима, указује на извесне позитивне трендове, посебно у домену 

пожељног повећања удела кадра са највишим степеном образовања. Истовремено, она отвара 

и многа питања у домену структуре по областима наука у односу стратегију развоја земље, 

обезбеђења квалитета и ефикасности студирања у односу на важеће европске стандарде, 

стратешки постављеног система одрживог финансирања истраживачки оријентисаног 

циклуса студија, као и запошљивости доктора наука.  

4. У првом циклусу акредитација студијских програма, започетом 2007. године према 

стандардима усвојеним од стране Националног савета за високо образовање, акредитовано је 

укупно 258 студијских програма на 17 универзитета и 119 факултета, са могућношћу уписа 

3945 студената (највећи број у области техничко-технолошких наука) (подаци КАПК). 

Компаративна анализа указује на следеће констатације:  

• На основу односа броја акредитованих места и стварно уписаног броја студената, 

произилази да је акредитацијом систем предимензиониран, јер је 2013/14 години 

40% места остало непопуњено. То отвара питање и потребе евалуације 

акредитационе процедуре и иновирања стандарда акредитације. 

• Знатан број студијских програма акредитован за упис мање од 10 студената, што 

доводи до фрагментације која не обезбеђује адекватно истраживачко окружење. То 

указује на значај јачања националне и међународне сарадње, посебно у контексту 

савремених трендова формирања докторских школа. 

• И поред чињенице да у пољу техничко-технолошких наука постоји највећи број 

акредитованих места, интерес за докторске студије у овим областима није тако 

изражен (удео попуњених места у 2013/14. години 56 %, што је знатно мање од 79 % 

у друштвено-хуманистичким и од 85 % у пољу медицине). Имајући у виду да су 

факултети независно и самостално формирали докторске студије, није постојала 

никаква уписна политика која је била базирана на усвојеним политикама научног и 

технолошког развоја земље. 

• У структури акредитованих места доминантну заступљеност имају универзитети 

чији је оснивач држава (92 % од укупно акредитованог броја). И поред значајног 

броја приватних универзитета у систему ВО у Србији (9), ови подаци, као и подаци о 

реалном стању уписаних студената указују да је њихов капацитет за развој 

докторских студија у овом моменту веома ограничен. 

• Значајан корак би свакако била детаљна анализа ЕСПБ система и процена његове 

сврсисходности, коју су многе високошколске установе довеле у питање. 

• Веома је значајно за даљи развој докторских студија у Републици Србији обезбедити 

далеко веће могућности за стицање преносивих вештина; у том смислу докторске 

школе могу да представљају значајан корак напред. 

5. Евидентан је значајан помак у броју студената докторских студија у периоду од 

њиховог увођења до данас (од реда величине 1000 у 2007/8 до око 10.000 у 1012/13), што има 

и позитивне, али и извесне упитне конотације:  




��

�

• Удео студената докторских студије од 4.6% у односу на укупан број студената 

превазилази европски просек из 2004. године (3,3%), а слична констатација је и у 

погледу укупног број студената докторских студија на милион становника (1438 у 

Србији, европски просек око 1000). Отворено је питање да ли овај тренд има реалну 

подлогу, имајући у виду економски потенцијал наше земље и неразвијен систем који 

би омогућио запошљавање будућих доктора наука у привреди и другим секторима, а 

не само у научним и универзитетским установама.  

• Укупна акумулација студената докторских студија је, са једне стране зависна од 

броја уписаних студената, а са друге стране и од споријег завршавања докторских 

студија. Према доступним подацима, око 60% студената након пет година заврши 

докторске студије, а према подацима РЗСС број студената који су завршили 

докторске студије се креће од 596 у 2010/11 до 770 у 2012/13. Може се констатовати 

да предвиђена дужина трајања докторских студија од три године у скоро свим 

акредитованим студијским програмима вероватно није довољна да се студије заврше 

и одбрани докторска дисертација. 

• Укупан број студената докторских студија и особа које су приступиле изради 

докторске дисертације, укључујући још важећи претходни систем пријаве доктората 

након магистратуре, чини у овом момент 14331 лице, што укупно чини 2.000 на 

милион становника и двоструко је више од европског просека. Ови подаци додатно 

указују да посебну пажњу треба посветити побољшању квалитета у домену стицања 

доктората и са већом друштвеном одговорношћу настојати да елиминишу могуће 

негативне последице које ова појава може да има на општи научни и технолошки 

развој земље.  

• Од укупно уписаних студената докторских студија на државне универзитете, у 

2013/14 око 41 %, су били буџетски финансирани, што је приближно уделу у у 

другим студијским циклусима (основне, мастер студије). 

6. У периоду од увођења 2006. године, на докторским студијама одбрањено је укупно 

1.695 докторских теза (30 % природно-математичке, 27 % техничко-технолошке, 22 % 

медицинске, 14 %друштвене и хуманистичке науке, 7 % уметност). У том периоду био 

важећи и паралелан систем одбране доктората по претходном систему (докторат након од 

одбрањене магистратуре) на који нису примењени акредитациони стандарди, па је по оба 

система од 2006. године одбрањено укупно 8.968 доктората (2.782 у техничко-технолошким, 

2.731 у друштвено-хуманистичким наукама, 1.669 у области медицине, 1.520 у природно-

математичким наукама и 266 у области уметности). Када се упореде подаци о броју стечених 

доктората „по новом“ и по старом систему, очигледно је да стари систем још увек бројчано 

доминира (22 % одбрањених дисертација након докторских студија), а да је у области 

друштвених и хуманистичких наука веома мали број доктората одбрањен по новом систему, 

мање од 10%. У областима техничко-технолошких наука је тај проценат такође низак и 

износи 19%, у области природно-математичких наука тај проценат је изнад 30%, а у области 

медицине око 25%. Несклад у трендовима стицања доктората по два паралелна система, како 

по укупном броју тако и по структури по пољима, имплицитно указује на изузетан значај 

увођења и доследне примене идентичних стандарда квалитета у оба система стицања 

доктората, како у домену квалификованости ментора тако и у смислу постављених захтева 

публиковања резултата у релевантним часописима. Имајући у виду измене Закона које су 
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управо извршене, потребно је хитно иновирати стандарде за акредитацију и њима прецизно 

дефинисати и стицање доктората магистара наука.  

7. Систем квалитета и мониторинг су кључни фактори за унапређење квалитета 

докторских студија, како у смислу дефинисаних стандарда на националном нивоу, тако и 

развоја културе квалитета на институционалном нивоу. Стандарди акредитације студијских 

програма, започете 2006. године према важећем ЗВО, значајно су допринели почетном 

успостављању система квалитета у домену докторских студија (квалитет наставног кадра, 

број ментора и др), али је изостала јавна евалуација првог циклуса акредитације која би 

јасније указала на неопходне допуне и измене, посебно у односу на уважавање Салцбуршких 

принципа као општих европских стандарда. За целокупан процес унапређења докторских 

студија, КАПК мора испунити и обавезу да учини јавно доступним извештај о акредитацији, 

који ће садржавати све релевантне податке које захтевају стандарди за акредитацију, а које је 

дати студијски програм остварио да би био акредитован.  

8. Квалитет менторског рада је истакнут као један од кључних фактора успешности 

докторских студија у анкетама спроведеним међу студентима, а налази се и међу 

приоритетима у европским стандардима. Према подацима РЗСС за 2012. годину, минималне 

услове да буду ментори на докторским има око 82% (6.575) од укупног броја наставника у 

високом образовању. С обзиром на важећи стандард да један ментор може паралелно водити 

пет докторских дисертација, поставља се питање да ли у том случају сваки појединачни 

студент има пуну пажњу ментора. Посебно треба напоменути да у је низу земаља ЕУ 

присутна тенденција да број потенцијалних ментора буде 6-7 пута већи од броја студената 

докторских студија, чиме се обезбеђује да студент има ширу могућност избора и да 

истовремено установа може формирати „менторску комисију“ која води и прати студента, 

чиме се у доброј мери остварује боља основа за образовање студената докторских студија, 

повећава транспарентност, спречава приватизација и сузбијају потенцијални персонални 

конфликти између ментора и студента током рада и приликом публиковања остварених 

резултата. Потребно је, приликом евалуације докторских теза, ставити фокус на суштинске 

аспекте и процену реалног научног доприноса потенцирањем личних процена и увида 

чланова одговарајућих комисија, тј. стављањем у први план личне одговорности; на овај 

начин би се потиснули негативни ефекти појаве предаторских часописа. 

9. Научна продукција произашла из докторских студија један је од значајних показатеља 

њиховог квалитета, а доступни подаци, иако непотпуни, показују позитивне померања у 

овом домену (у периоду од претходне три године у 1365 теза је обухваћено 2353 радова из 

категорија М21, М22 или М23, углавном у области природно-математичких, неких техничко-

технолошких наука и медицине).  

10. Транспарентност поступка израде, оцене и одбране докторских дисертација је, такође, 

један од кључних елемената система квалитета и културе квалитета. У спроведеној анкети 

сви факултети су потврдили да објављују реферате о одобрењу теме и реферат о завршеној 

тези, датум, време и место одбране и да све податке дају у документацији за акредитацију. 

Из одговора следи да сви ови подаци могу да се нађу на сајтовима већине факултета, док је 

свега 10% факултета одговорило да податке не објављује на свом сајту. Позитиван помак у 

овом домену су измене и допуне ЗВО 2014. године, које су увеле нове, обавезујуће обавезе у 

овој области. 
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11. Нов систем финансирања докторских студија, са посебним акцентом на финансирању 

истраживања, је захтева додатну анализу, посебно имајући у виду опредељења у Стратегији 

развоја образовања у Србији 2020. За ову анализу интересантни су неки од показатеља који 

су произашли из анализираних података, а посебно броја студената докторских студија 

ангажованих на пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. У односу на укупан број истраживача који су на почетку били финансирани у 

циклусу 2011-2015, млади истраживачи који су по први пут ангажовани на пројектима 

чинили су 15%, што је био значајан импулс развоју докторских студија на бази дефинисаног 

истраживачког програма. Међутим, број студената докторских студија који се ангажују на 

пројектима у наредним годинама опада, пре свега због ограничених материјалних средстава. 

У разматрању одрживог и ефикасног система финансирања докторских студија, повезаност 

истраживања и студија је један од незаобилазних фактора који треба размотрити са више 

аспеката, укључујући и још увек неконзистентно дефинисан статус студената финансираних 

из различитих извора (буџетски студенти, стипендисти, истраживачи на пројектима, 

сопствена средства..).  
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VI. ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ 1. ТЕКСТ АНКЕТЕ УПУЋЕН ФАКУЛТЕТИМА  

УНИВЕРЗИТЕТ: 

ФАКУЛТЕТ: 

1. ОДБАЊЕНИ ДОКТОРАТИ 

1.1 ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

а) година почетка докторских студија на вашем факултету  

б) број студената који су докторирали завршивши докторске студије до сада 

в) Наведите услов за одбрану доктората:  

број радова : 

категорију: 

1.2 ДОКТОРАНТНТИ МАГИСТРИ 

а) година када је уписана последња генерација студената на магистарске студије 

б) број магистара који су докторирали на вашем факултету од 2005. досада 

в) Наведите услов за одбрану доктората:  

број радова:    

категорију: 

не постоји услов у броју радова за кандидате са магистратуром 

2. ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

Транспарентност процеса је обезбеђена тако што јавно на свом сајту објављујемо: 

а) Листу кандидата који су докторирали 

б) Листу кандидата који су докторирали, са годином одбране 

в) Листу кандидата који су докторирали, са годином одбране и именом ментора 

г) Листу кандидата који су докторирали, са годином одбране, називом тезе и именом ментора 

д) објављујемо само реферате о одобрењу теме и реферат о завршеној тези 

е) објављујемо датум, време и место одбране 

и) не објављујемо податке на сајту  

ј) податке дајемо у документацији за акредитацију 

(можете заокружити више одговора) 

3. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ТОКУ 

1.1 ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

а) укупан број студената докторских студија у 2013/14  

б) број студената уписаних у прву годину докторских студија 2013/14  

в) број студената који су запослени као сарадници или асистенти  

г) број студената који су ангажовани на пројектима МПНТР 

д) број студената који раде у другој радној организацији 

1.2 ДОКТОРАНТИ МАГИСТРИ 

а) број магистара који имају пријављену докторску дисертацију у вашој установи 

б) да ли је избор ментора и комисије за оцену теме и одбрану исти као за студенте докторских студија 

ДА   НЕ 

ц) Опишите процедуру по којој магистри приступају одбрани докторске дисертације  

4. ПЛАГИЈАТОРСТВО 

а) Има ли ваша установа у СТАТУТУ дефинисану процедуру и санкције за случај плагијаторства 

ДА  НЕ 
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ПРИЛОГ 2. СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА 

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

Пречишћен текст 
1
 

 

Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Стандард 5: Курикулум 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Стандард 7: Упис студената 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Стандард 9: Наставно особље 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 

Стандард 11: Контрола квалитета 

 

Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија 

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основ

показатеља који се односе на научноистраживачки рад. 

Упутства за примену стандарда: 

1. Високошколска установа има краткорочни и дугорочни програм рада и акредитована је као 

научноистрживачка установа, у складу са законом. 

2. Способност високошколске установе се мери и на основу:  

а. броја докторских дисертација и магистарских теза одбрањених у високошколској установи з

област за коју се студијски програм акредитује, имајући у виду однос броја докторских дисертаци

и магистарских теза према броју дипломираних студената и према броју наставника; 

б. односа броја наставника и броја наставника који су укључени у научноистраживачке пројекте; 

в. односа броја публикација у међународним часописима министарства надлежног за науку 

последњих 10 година и броја наставника; 

г. остварене сарадње са установама у земљи и свету. 

3. Високошколска установа има наставнике у сталном радном односу који су били ментори у изради 

доктората. 

 

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. 

Упутства за примену стандарда 1: 

1.1 Сваки студијски програм садржи јасно и недвосмислено наведене следеће елементе: 

�����������������������������������������������������������
1
 Текст Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија допуњен је у Стандарду 9. на 

основу Допуна Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских сутанова и студијских 

програма је је донео НСВО на седници одржаној 3.9.2012. године. 
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а. назив и циљеве студијског програма; 

б. исход процеса учења; 

в. научни назив; 

г. услове за упис на студијски програм; 

д. листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 

садржајем; 

ђ. начин извођења студија - бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским 

системом преноса бодова; 

е. вредност докторске дисертације изказану у ЕСПБ бодовима; 

ж. предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 

з. начин избора предмета из других студијских програма на истом или другом универзитету; и. 

услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 

студија; 

ј. друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у 

образовном систему. 

Упутства за примену стандарда 2: 

2.1 Сврха студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана. 

2.2 Сврха студијског програма докторских студија је развој науке, критичког мишљења и 

образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна 

истраживања и развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва, 

као и да критички процењују истраживања других. 

2.3 Сврха студијског програма мора бити у складу с мисијом и циљевима високошколске установе 

на којој се програм изводи. 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве. 

Упутства за примену стандарда 3: 

3.1 Циљеви студијског програма укључују постизање научних способности и академских вештина, 

развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним 

за будући развој каријере. 

3.2 Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја 

одговарајуће научне дисциплине у свету. 

3.3 Циљеви студијског програма морају бити у складу са основним задацима и циљевима 

високошколске установе на којој се програм изводи. 

 

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. 

Упутства за примену стандарда 4: 

4.1 Програм докторских студија треба да омогући студентима да након завршених студија поседују 

знања, вештине, развијене способности и компетенције да: 

а. самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области у којој су докторирали и 

организују и остварују развојна и научна истраживања; 

б. могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката; 

в. могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих струка и да 

разумеју и користе најсавременија знања у датој научној области; 
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г. критички мисле, делују креативно и независно; 

д. поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе; 

ђ. комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата; 

е. оспособљени су да те резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у 

научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења; 

ж. доприносе развоју научне дисциплине и науке уопште. 

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 

компетенције: 

а. темељно познавање и разумевање дисциплине одговарајуће струке; 

б. способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака; 

в. повезивање основних знања из различитих области и њихова примена; 

г. способност праћења савремених достигнућа у струци; 

д. развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

ђ. употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег 

подручја. 

 

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. 

Упутства за примену стандарда 5: 

5.1 Курикулум докторских студија омогућава увид студентима у знања, вештине и способности 

које стичу током студија. 

5.2 Курикулум садржи дефинисане основе за самостални истраживачки рад студента. 

5.3 Курикулумом се дефинишу предмети и модули по обиму и садржају и начину реализације. 

5.4 Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име 

професора, циљ предмета са очекиваним исходима (знањима и способностима), предуслове за 

похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, 

начин провере знања и оцењивања и друге одговарајуће податке. 

5.5 Број бодова који одговара изборним предметима је најмање 50 % од укупног броја бодова који 

одговара свим предметима студијског програма. 

5.6 Курикулумом се ближе одређују захтеви везани за припрему докторске дисертације, 

специфични за свако образовно-научно, односно образовно-уметничко поље и области унутар 

поља. 

5.7 Докторска дисертација је самостални научни или уметнички рад студента докторских студија. 

5.8 Поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације се одређује општим актом 

самосталне високошколске установе. 

5.9 Број бодова за докторску дисертацију улази у укупан број бодова потребних за завршетак 

докторских студија. 

5.10 Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђена за реализацију докторских студија односи се на 

докторску дисертацију и предмете који су у вези са темом докторске дисертације. 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Студијски програми прате 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. 

Упутства за примену стандарда 6: 

6.1 Студијски програм нуди студентима најновија научна сазнања из области коју покрива и прати 

нова остварења у науци. 
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6.2 Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим програмима 

високошколске установе. 

6.3 Студијски програм је формално и структурно усаглашен са најмање три акредитована 

инострана програма, од којих су најмање два из европског образовног простора. 

6.4 Постоји формална и структурна усаглашеност домаћег студијског програма са усвојеним 

предметно специфичним стандардима за акредитацију. 

6.5 Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања 

студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. 

 

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. 

Упутства за примену стандарда 7: 

7.1 Број студената који се уписују на студијски програм одређује се на основу расположивих 

просторних, кадровских и других могућности установе, као и процењених друштвених потреба 

на тржишту рада. 

7.2 Право уписа имају кандидати који су остварили 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, као и на 

основу оствареног успеха у току тих студија и провере њиховог знања, склоности и 

способности. 

7.3 За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика који утврђује 

високошколска установа. 

7.4 Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису на докторске студије, као 

и начин те провере објављују се у конкурсу. 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена сте  

чених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се оцењује 

на основу показатеља њеног научног, односно уметничког доприноса. 

Упутства за примену стандарда 8: 

8.1 Студенти савлађују студијски програм полагањем испита, чиме стичу одређени број ЕСПБ 

бодова. 

8.2 Број ЕСПБ бодова сваког предмета је утврђен на основу радног оптерећења студента током 

савлађивања предмета, и то применом унапред прихваћене и јединствене методологије за све 

предмете и све програме високошколске установе. 

8.3 Дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. Дисертација представља 

самостални научноистраживачки рад. Остварени научни допринос се оцењује према броју 

научних публикација, патената или техничких унапређења. Унутар области се одређују услови 

које је потребно испунити да би се приступило одбрани докторске дисертације, на основу 

радова објављених или прихваћених за објављивање у међународним научним часописима са 

рецензијама са званичне листе министарства надлежног за науку. 

8.4 Начин и поступак припреме и одбране дисертације уређује се општим актом високошколске 

установе којим се дефинише прихватање теме за дисертацију, оцена урађене дисертације и 

испуњеност услова за приступање јавној усменој одбрани. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које има 

потребну научну способност. 

Упутства за примену стандарда 9: 
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9.1 Високошколска установа која изводи докторске студије треба да има: 

а. дефинисане критеријуме за избор наставника који раде са пуним радним временом у 

високошколској установи и развијен систем избора наставника из других научних институција 

који учествују у реализацији докторских студија; 

б. наставнике који су способни за извођење наставе на докторским студијама чија се 

способност 

доказује списком радова (10 најзначајнијих радова) и подацима о учешћу у дома- 

ћим и међународним научноистраживачким пројектима; 

в. најмање половину наставника укључених у научноистраживачке пројекте. 

9.2 Ментор има најмање пет научних радова објављених или прихваћених за објављивање у 

научним часописима из одговарајуће области студијског програма последњих десет година, са 

листе министарства надлежног за науку. Ментор може да води највише пет доктораната 

истовремено. 

9.3 Минимални број наставника који учествују на студијском програму докторских студија у 

радном односу на неодређено време је пет. Од укупног броја наставника 50 % је у радном 

односу на неодређено време у високошколској установи. Од укупног броја ментора 50% је у 

радном односу са пуним радним временом у висојкошколској установи. 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничкотехнолош 

ки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског програма и 

броју студената који се уписују. 

Упутства за примену стандарда 10: 

10.1 Високошколска установа има краткорочни и дугорочни план и буxет предвиђен за 

реализацију научноистраживачког рада. 

10.2 Средства за реализацију докторских студија могу бити обезбеђена у сарадњи са другим 

високошколским установама, акредитованим научним установама и међународним 

организацијама. 

10.3 Високошколска установа обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ опреми која 

је потребна за научноистраживачки рад, која је у поседу високошколске установе, што 

документује листом опреме са одговарајућим карактеристикама. 

10.4 Високошколска установа обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ опреми која 

је потребна за научноистраживачки рад на основу уговора о сарадњи са другим одговарајућим 

установама. 

10.5  Високошколска установа обезбеђује коришћење библиотечког фонда из својих или других 

извора (књиге, монографије, научни часописи, друга периодична издања) у обиму потребном 

за остварење програма докторских студија. Студенти докторских студија имају приступ 

базама података које су неопходне за израду докторских дисертација и за 

научноистраживачки рад. 

10.6  За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за извођење наставе, 

одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад и опрема базирана 

на савременим информационо-комуникационим технологијама. 

 

Стандард 11: Контрола квалитета 

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу 

квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Упутства за примену стандарда 11: 

11.1 Контрола квалитета студијског програма подразумева редовно и систематично праћење, 

контролу квалитета, као и предузимање мера за унапређење квалитета у следећим његовим 

елементима: курикулум, настава, наставници и сарадници, оцењивање студената, уџбеници и 
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литература. 

11.2 Контрола квалитета програма се обавља у унапред одређеним временским периодима у 

складу са законом. 

11.3 У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студената и њихова 

оцена квалитета програма.  

 

 

ДОПУНА СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА У ОКВИРУ ОБРАЗОВНО--НАУЧНОГ, ОДНОСНО 

ОБРАЗОВНО-УМЕТНИЧКОГ ПОЉА 
 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Најмање један рад студента је објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

Компетентност наставника се утврђује на основу: научних радова објављених у међународним 

часописима (најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе), 

домаћим часописима, научних радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, 

монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно побољшаног постојећег производа. 

Ментор има најмање три рада са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2009. године) и пет радова са 

SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

 

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Најмање један рад студента је објављен или прихваћен за објављивање у домаћем часопису са листе 

министарства надлежног за науку. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним 

часописима, домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних 

скупова, монографије, патента и уџбеника. 

Наставник који изводи наставу на докторским студијама има најмање један рад објављен или 

прихваћен за објављивање у часопису са SSCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

Ментор има најмање три рада објављена или прихваћена за објављивање у часопису са SSCI листе 

(критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

 

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Најмање један рад студента је објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним 

часописима (најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе), 

научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са 
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међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно 

побољшаног постојећег производа. 

Ментор има најмање три рада са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2009. године) и пет радова са 

SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Најмање један рад студента је објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

Стручност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним 

часописима (најмање један рад обајвљен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе), 

научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са 

међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно 

побољшаног постојећег производа, нове биљне сорте, нове сорте стоке и нове технологије. 

Ментор има најмање три рада са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2009. године) и пет радова са 

SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

 

 

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА УМЕТНОСТИ 

Пречишћен текст 
2
 

 

 Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија 

уметности и интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних студија 

уметности 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Стандард 5: Курикулум 

Стандард 6: Квалитет, савременост и менународна усаглашеност студијског програма 

Стандард 7: Упис студената 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Стандард 9: Наставно особље 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 

Стандард 11: Контрола квалитета 

 

Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија 

уметности и интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних студија 

уметности 

Високошколска установа показује своју спремност за извонење докторских студија на основу 

показатеља који се односе на уметнички, уметничкоистраживачки и теоријски рад. 

Установа има способност за организацију интердисциплинарних, мултидисциплинарних и 
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� Текст Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија уметности допуњен је у 

Стандарду 9. на основу Допуна Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

сутанова и студијских програма је је донео НСВО на седници одржаној 3.9.2012. године. 
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трансдисциплинарних студија уметности. 

Упутство за примену посебног стандарда: 

- Установа има наставнике са врхунским референцама и искуством у раду као и остале ресурсе на 

нивоу одговарајућем за образовање највишег степена; 

- Установа остварује мастер и основне студије из уметничке области за који се студијски програм 

акредитује; 

- Установа остварује сарадњу са сродним институцијама и установама културе у земљи и свету;  

- Установа има способност за организацију мултидисциплинарних студија. 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Структура садржи јасно дефинисан садржај и обим програма. 

Упутство за примену стандарда 1: 

1.1. Садржајем студијског програма се јасно утврнују: 

- назив и циљеви студијског програма; 

- врста студија и исход процеса учења; 

- научни назив; 

- услови за упис на студијски програм; 

- листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем; 

- начин извонења студија и потребно време за извонење појединих облика студија; 

- бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са ЕСПБ бодовима; 

- бодовна вредност завршног уметничког пројекта исказана у ЕСПБ бодовима; 

- предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 

- начин избора предмета из других студијских програма; 

- услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 

студија; 

- и друга питања од значаја за извонење студијског програма. 

1.2. Докторске студије имају обим од најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим 

студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским 

студијама. 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Студијски програм докторских студија уметности има јасно дефинисану и објављену сврху у 

образовном систему. 

Упутство за примену стандарда 2: 

2.1. Сврха студијског програма докторских студија је развој уметности, критичког и теоријског 

мишљења и образовање стручњака способних да самостално воде уметничка и теоријска 

истраживања. 

2.2. Сврха студијског програма мора бити у складу са основним задацима високошколске установе 

на којој се програм изводи. 

2.3. Сврха студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана. 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисане и објављене циљеве. 

Упутство за примену стандарда 3: 

3.1  Циљ студијског програма је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и 

занимања. Студијски програм обезбеђује стицање врхунских компетенција које су друштвено 

оправдане и корисне и представљају допринос знању и разумевању у оквиру одренене 

уметничке области. 
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3.2  Циљ студијског програма мора бити у складу са основним задацима и сврхом високошколске 

установе на којој се програм изводи. 

3.3   Циљ студијског програма је јасно и недвосмислено формулисан. 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем студијског програма докторских студија уметности студент стиче опште и 

специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања уметничке, теоријске и стручне 

делатности. 

Упутство за примену стандарда 4: 

4.1   Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: 

- оригиналног доприноса уметности и унапренења културног и цивилизацијског окружења; 

- анализе, синтезе и предвинања решења и последица; 

- овладавање методима, поступцима и процесима уметничког и теоретског изражавања и 

истраживања; 

- писања у академском стилу, формирања доследних аргумената и артикулације идеја; 

- развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; 

- примене знања у пракси; 

- развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и 

међународним окружењем; 

- професионалне етике. 

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности: 

- темељног познавања и разумевања дисциплине одговарајуће струке; 

- решавање конкретних проблема уз употребу уметничких и теоретских метода и поступака; 

- повезивање основних знања из различитих области и њихове примене; 

- праћење и примене новина у струци; 

- развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

- употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из 

одговарајућег подручја. 

 

Стандард 5: Курикулум 

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом као и 

докторски уметнички пројекат који је завршни део студијског програма докторских студија 

уметности. 

Упутство за примену стандарда 5: 

5.1  Структура курикулума обухвата распоред предмета и модула по семестрима, триместрима 

односно блоковима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове. 

5.2   Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име 

наставника, циљ предмета са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, услове за упис 

предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извонења наставе, начин провере 

знања и оцењивања и друге податке. 

5.3   Структура студијског програма на студијама у пољу уметности садржи следеће групе предмета 

изражене у ЕСПБ бодовима: уметничке, теоријско-уметничке и друштвено-хуманистичке групе 

предмета заступљене у процентима примереним различитим уметничким областима. 

5.4   Број бодова за докторски уметнички пројекат улази у укупан број бодова потребних за 

завршетак докторских студија уметности. 

5.5   Докторат уметности се састоји из уметничког пројекта и писаног рада. 

        Уметнички пројекат представља уметнички рад јавно приказан у форми изложбе, јавног 

извонења, публикације или неке друге врсте уметничког достигнућа. Писани рад представља 

резултат темељно истражене теоријске теме која је у дијалошкој вези са уметничким 
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достигнућем. 

        Садржај и удео уметничког и теоретског дела у уметничком пројекту мора да буде јавно 

објављен и дефинисан тако да је примерен достигнућима и искуствима у образовању у 

различитим уметничким областима као што су драмске и аудиовизуелне, ликовне, музичке и 

извоначке и примењене уметности и дизајн. 

5.6   Најмање половина ЕСПБ бодова предвинена за реализацију докторских студија односи се на 

докторски уметнички пројекат и предмете који су у вези са темом уметничког пројекта. 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и менународна усаглашеност студијског програма 

Студијски програм прати савремене светске токове уметничке и научне праксе и упоредив је са 

сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског и светског 

образовног простора. 

Упутство за примену стандарда 6: 

6.1. Студијски програм нуди студентима најновија уметничка и теоријска сазнања. 

6.2. Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим програмима 

високошколске установе. 

6.3. Студијски програм је упоредив са најмање три акредитована инострана програма, од којих су 

најмање два из европског образовног простора. 

 

Стандард 7: Упис студената 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја уметности, 

теорије, образовања и културе као и својим ресурсима, уписује студенте на студијски програм 

докторских студија. 

Упутство за примену стандарда 7: 

7.1. Број студената који се уписује на студијски програм одренује се на основу расположивих 

кадровских, просторних и других могућности установе као и процењених друштвених потреба. 

7.2. Право уписа имају кандидати који су остварили обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на 

основним академским и дипломским академским студијама, као и на основу оствареног успеха 

у току тих студија и провере њиховог знања, склоности и способности. 

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

високошколска установа. 

7.4. Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису на докторске студије као 

и начин те провере објављују се у конкурсу. 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Вредновање студената се изражава оценом на испиту после континуираног праћења успешности и 

напредовања студената у савланивању одрененог предмета који се прати током семестра. 

Докторски уметнички пројекат се оцењује на основу показатеља уметничког односно теоретског 

доприноса. 

Упутство за примену стандарда 8: 

8.1. Студент савланује студијски програм континуираним радом током семестра и полагањем 

испита чиме стиче одренени број ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. 

8.2. Начин и поступак припреме и одбране докторског уметничког пројекта уренује се општим 

актом високошколске установе којим се дефинише прихватање теме, оцена ураненог пројекта и 

испуњеност услова за приступање јавној усменој одбрани. 

8.3. Оцењивање се врши по унапред објављеним критеријумима. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

За реализацију студијског програма докторских студија постоји наставно особље које има потребне 
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уметничке и стручне способности. 

Упутство за примену стандарда 9: 

9.1. Високошколска установа која изводи докторске студије треба да има дефинисане критеријуме и 

развијен систем за избор наставника, из матичне као и других образовних, културних и научних 

установа, који учествују у реализацији докторских студија. 

9.2. Ментор може бити доктор уметности или редовни професор из одговарајуће уметничке 

области. 

9.3. Ментор може да води највише пет доктораната истовремено. 

9.4. Минимални број наставника који учествује на студијском програму докторских студија је пет. 

Од укупног броја ментора 50% је у радном односу са пуним радним временом у 

висојкошколској установи 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 

За извођење студијског програма обезбенују се одговарајући људски, просторни, техничко-

технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског 

програма и броју студената који се уписује. 

Упутство за примену стандарда 10: 

10.1. Високошколска установа има краткорочни и дугорочни план и буџет предвинен за 

реализацију уметничког и истраживачког рада. 

10.2. Средства за реализацију докторских студија могу бити обезбенена у сарадњи са другим 

високошколским установама, установама у култури и менународним организацијама. 

10.3. За извонење студијског програма обезбенени су одговарајући ресурси за извонење наставе и 

уметнички рад. 

 

Стандард 11: Контрола квалитета 

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу 

квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Упутство за примену стандарда 11: 

11.1. Контрола квалитета студијског програма подразумева редовно и систематично праћење и 

предузимање мера за унапренење квалитета. 

11.2. Контрола квалитета програма се обавља у унапред одрененим временским периодима у складу 

са законом. 

11.3. У контроли квалитета и оцени студијског програма обезбенена је активна улога студената. 
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ПРИЛОГ 3. ЛИСТА АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 26. септембар 

2014. 

Универзитет у Београду 
 

Универзитет у Београду 
 

Адреса: Студентски трг 1, Београд 
WWW: www.bg.ac.rs 

 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 
 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ИМТ ДС - БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ Акредитован 2011. 10 

2  ИМТ ДС - БИОФИЗИКА Акредитован 2013. 10 

3  ИМТ ДС - ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ Акредитован 2014. 10 
 

Географски факултет 
 

Адреса: Студентски трг 3/III, Београд 

WWW: www.gef.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.04.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - ГЕОНАУКЕ Акредитован 2010.  17 
 

Грађевински факултет 
 

Адреса: Булевар краља Александра 73/I, Београд 
WWW: www.grf.bg.ac.rs 

 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 28.03.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ  
ДС - ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА 

ДС - ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

5 

5 

2  ТТ  
ДС - ГРАЂЕВИНАРСТВО 
ДС - ГРАЂЕВИНАРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2009. 
Акредитован 2014. 

20 
20 

 

Факултет ветеринарске медицине 
 

Адреса: Булевар ослобођења 18, Београд 
WWW: www.vet.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.07.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД ДС - ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА 

Акредитован 2009. 

Акт упозорења 
2014.  

20 
 
 

Физички факултет 
 

Адреса: Студентски трг 12-16, Београд 
WWW: www.ff.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ� ДС - МЕТЕОРОЛОГИЈА Акредитован 2009.  10 

2  ПМ� ДС - ФИЗИКА Акредитован 2009. 50 

 

Технолошко-металуршки факултет 
 

Адреса: Карнегијева 4, Београд 
WWW: www.tmf.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.07.2009. 

Уверење о акредитацији - 28.03.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

5 

5 

2  ТТ ДС - ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2010. 
Акредитован 2014. 

20 
20 

3  ТТ ДС - ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2010. 

Акредитован 2014. 

30 

30 

4  ТТ 
ДС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ 
ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2010. 
Акредитован 2014. 

20 
20 

5  ТТ ДС - ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

5 

5 

6  ТТ ДС - ХЕМИЈА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2010. 
Акредитован 2014. 

10 
10 

7  ТТ 
ДС - БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА НА СРПСКОМ И 

ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2010. 

Акредитован 2014. 

15 

15 
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Учитељски факултет 
 

Адреса: Народног фронта 43, Београд 

WWW: www.uf.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Акт упозорења - 26.09.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Акредитован 2010. 

Акт упозорења 

2014. 

6 

 
 

Биолошки факултет 
 

Адреса: Студентски трг 16, Београд 

WWW: www.bio.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 09.05.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - БИОЛОГИЈА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2009. 
Акредитован 2014. 

55 
60 

2  ПМ 
ДС - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 

ДС - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

13 

25 

3  ПМ ДС - ЕКОЛОГИЈА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

10 

10 
 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
 

Адреса: Високог Стевана 2, Београд 

WWW: www.fasper.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.07.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА Акредитован 2009. 11 
 

Саобраћајни факултет 
 

Адреса: Војводе Степе 305, Београд 

WWW: www.sf.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - САОБРАЋАЈ 
Акредитован 2009. 
Акредитован 2014. 

11 
20 

 

Архитектонски факултет 
 

Адреса: Булевар краља Александра 73/II, Београд 

WWW: www.arh.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 09.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 09.04.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ� ДС - АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ  
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014.  

15 

25 

 

Филолошки факултет 
 

Адреса: Студентски трг 3, Београд 

WWW: www.fil.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 26.02.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА Акредитован 2010. 150 

 

Електротехнички факултет 
 

Адреса: Булевар краља Александра 73, Београд 
WWW: www.etf.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 
Уверење о акредитацији - 12.04.2013. 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

100 

100 

 

Математички факултет 
 

Адреса: Студентски трг 16, Београд 

WWW: www.matf.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.02.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - ИНФОРМАТИКА Акредитован 2010. 15 

2  ПМ ДС - МАТЕМАТИКА Акредитован 2009.  30 

3  ПМ ДС - АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА Акредитован 2009.  14 

 

Медицински факултет 
 

Адреса: Др Суботића 8, Београд 
WWW: www.med.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 27.03.2009. 

Уверење о акредитацији - 27.06.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 
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1  МД ДС - МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА Акредитован 2009.  15 

2  МД ДС - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ II (СА 7 ИЗБОРНИХ ПОДРУЧЈА) Акредитован 2010. 50 

3  МД ДС - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ Акредитован 2011. 180 

 

Стоматолошки факултет 
 

Адреса: Др Суботића 8, Београд 
WWW: www.stomf.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 13.09.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД 

ДС - МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП РЕШАВАЊУ БАЗИЧНИХ И КЛИНИЧКИХ 

ПРОБЛЕМА 

ДС - БАЗИЧНА И КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ НА СРПСКОМ И 
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

20 

30 

 

Филозофски факултет 
 

Адреса: Чика Љубина 18-20, Београд 

WWW: www.f.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 23.04.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ Акредитован 2009. 10 

2  ДХ ДС - ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА Акредитован 2009. 10 

3  ДХ ДС - ФИЛОЗОФИЈА Акредитован 2009. 20 

4  ДХ ДС - АРХЕОЛОГИЈА Акредитован 2009. 10 

5  ДХ ДС - АНДРАГОГИЈА Акредитован 2009. 10 

6  ДХ ДС - ПЕДАГОГИЈА Акредитован 2009. 10 

7  ДХ ДС - СОЦИОЛОГИЈА Акредитован 2009. 10 

8  ДХ ДС - ИСТОРИЈА Акредитован 2009. 10 

9  ДХ ДС - ПСИХОЛОГИЈА Акредитован 2009. 15 

 

Факултет спорта и физичког васпитања 
 

Адреса: Благоја Паровића 156, Београд 
WWW: www.dif.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 22.05.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД ДС - ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ ИСТРУМЕНТАЛНЕ ХУМАНЕ ЛОКОМОТОРИКЕ Акредитован 2009. 9 

 

Правни факултет 
 

Адреса: Булевар краља Александра 67, Београд 

WWW: www.ius.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 14.02.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ 
ДС - ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ПРАВНИХ НАУКА 

ДС - ПРАВА 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2014. 

50 

50 

 

Шумарски факултет 
 

Адреса: Кнеза Вишеслава 1, Београд 

WWW: www.sfb.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 29.11.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ШУМАРСТВО 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2013. 

25 

18 

 

Рударско-геолошки факултет 
 

Адреса: Ђушина 7, Београд 

WWW: www.rgf.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.08.2008. 

Уверење о акредитацији - 07.06.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ГЕОФИЗИКА Акредитован 2008. 15 

2  ТТ ДС - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

16 
16 

3  ПМ ДС - ГЕОЛОГИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

20 

30 

4  ТТ ДС - ХИДРОГЕОЛОГИЈА 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

10 
10 

5  ТТ ДС - ГЕОТЕХНИКА Акредитован 2013. 5 

 

Православни богословски факултет 
 

Адреса: Мије Ковачевића 11б, Београд 

WWW: www.bfspc.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 20.03.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ТЕОЛОГИЈА Акредитован 2009. 4 
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Факултет организационих наука 
 

Адреса: Јове Илића 154, Београд 

WWW: www.fon.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 09.04.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ 
ДС - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МЕНАЏМЕНТ 

ДС - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И КВАНТИТАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ СА 7 МОДУЛА 

Акредитован 2010. 

Акредитован 2014. 

50 

36 

2  ТТ ДС - МЕНАЏМЕНТ Акредитован 2014. 27 

 

Технички факултет 
 

Адреса: Војске Југославије 12, Бор 
WWW: www.tf.bor.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 27.03.2009. 

Уверење о акредитацији - 27.12.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014.  

10 

20 

2  ТТ ДС - ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2009. 
Акредитован 2014.  

8 
8 

3  ТТ ДС - МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014.  

5 

5 

4  ТТ ДС - РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Акредитован 2013. 8 

 

Машински факултет 
 

Адреса: Краљице Марије 16, Београд 

WWW: www.mas.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 08.03.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

50 

50 

 
 

Пољопривредни факултет 
 

Адреса: Немањина 6, Београд 
WWW: www.agrifaculty.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 
Уверење о акредитацији - 17.05.2013. 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - АГРОЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Акредитован 2013. 6 

2  ТТ ДС - ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

32 

32 

3  ТТ ДС - ПОЉОПРИВРЕДНE НАУКЕ 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

60 

90 

 

Фармацеутски факултет 
 

Адреса: Војводе Степе 450, Београд 

WWW: www.pharmacy.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.08.2008. 

  Уверење о акредитацији - 13.09.2013. 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД 
ДС - ФАРМАЦИЈА 

ДС - ФАРМАЦЕУТСКЕ НАУКЕ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

45 

60 

 

Економски факултет 
 

Адреса: Каменичка 6, Београд 

WWW: www.ekof.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 03.04.2009. 

Уверење о акредитацији - 04.07.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ� ДС - ЕКОНОМИЈА 
Акредитован 2009. 

Акт упозорења 2014.�

20 

2  ДХ� ДС - ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ Акредитован 2009.� 20 

3  ДХ� ДС - СТАТИСТИКА Акредитован 2009.� 10 

 

Факултет политичких наука 
 

Адреса: Јове Илића 165, Београд 
WWW: www.fpn.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 13.07.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ПОЛИТИКОЛОШКЕ СТУДИЈЕ Акредитован 2009. 18 

2  ДХ ДС - КУЛТУРА И МЕДИЈИ Акредитован 2009. 13 

3  ДХ ДС - СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД Акредитован 2009. 40 

4  ДХ ДС - МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ Акредитован 2009. 16 
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Хемијски факултет 
 

Адреса: Студентски трг 12-16, Београд 

WWW: www.chem.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 09.05.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - БИОХЕМИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

15 

15 

2  ПМ ДС - ХЕМИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

45 

45 

 

Факултет за физичку хемију 
 

Адреса: Студентски трг 12-16, Београд 
WWW: www.ffh.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 04.07.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - ФИЗИЧКА ХЕМИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2014. 

35 

35 

 

Факултет безбедности 
 

Адреса: Господара Вучића 50, Београд 
WWW: www.fco.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.07.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ Акредитован 17 

 

Универзитет уметности у Београду 

Универзитет уметности у Београду 
 

Адреса: Косанчићев венац 29, Београд 

WWW: www.arts.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 29.10.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ИМТ ДС - ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ Акредитован 2013. 10 

2  ИМТ ДС - ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ Акредитован 2013. 10 

3  ИМТ ДС - ТЕОРИЈА УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА Акредитован 2013. 10 

 

Факултет музичке уметности 
 

Адреса: Краља Милана 50, Београд 

WWW: www.fmu.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 29.10.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ 
ДС - НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ 2 МОДУЛА: МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И МУЗИЧКА 

ПЕДАГОГИЈА 

Акредитован 2013. 5 

2  ДХ ДС - ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА Акредитован 2009. 4 

3  ДХ ДС - МУЗИКОЛОГИЈА Акредитован 2009. 4 

4  УМ ДС - ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ Акредитован 2010. 29 

5  УМ ДС - КОМПОЗИЦИЈА Акредитован 2010. 3 

 

Факултет драмских уметности 
 

Адреса: Булевар уметности 20, Београд 

WWW: www.fdubg.com/sr/ 
 

 

Уверење о акредитацији - 03.12.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ ДС - ДРАМСКE И АУДИОВИЗУЕЛНE УМЕТНОСТИ Акредитован 2010.� 20 

2  УМ  ДС - МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА Акредитован 2010.� 6 

3  ДХ ДС - ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ, МЕДИЈА И КУЛТУРЕ Акредитован 2010.� 10 

 

Факултет ликовних уметности 
 

Адреса: Рајићева 10, Београд 

WWW: www.flu.bg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 20.05.2011. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ  ДС - ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ Акредитован 2010.� 21 

 

Факултет примењених уметности 
 

Адреса: Краља Петра 4, Београд 

WWW: www.fpu.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 11.06.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ ДС - ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН Акредитован 2010.� 30 

 

 



���

�

Универзитет у Новом Саду 
Универзитет у Новом Саду 

 

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 5, Нови Сад 

WWW: www.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ИМТ ДС - РОДНЕ СТУДИЈЕ Акредитован 7 

 

Економски факултет 
 

Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица 
WWW: www.ef.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.08.2008. 

Уверење о акредитацији - 14.02.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ  ДС - ЕКОНОМИЈА  Акредитован 2009. 14  

2  ДХ  ДС - МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС  Акредитован 2009. 15  

3  ДХ  ДС - ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА  Акредитован 2009. 5  

 

Филозофски факултет 
 

Адреса: Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад 
WWW: www.ff.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 28.11.2008. 

Уверење о акредитацији - 04.07.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ  ДС - ФИЛОЗОФИЈА  
Акредитован 2008. 

Акредитован 2014.  

3 

5  

2  ДХ  
ДС - ФИЛОЛОГИЈА/ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
ДС - ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Акредитован 2008. 
Акредитован 2014.  

30 
30  

3  ДХ  ДС - СОЦИОЛОГИЈА 
Акредитован 2008. 

Акт упозорења 2014.  

5 

  

4  ДХ  ДС - ПЕДАГОГИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2014.  

5 

5  

5  ДХ  ДС - ПСИХОЛОГИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2014.  

9 

15  

6  ДХ  ДС - ИСТОРИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2014.  

4 

5  

7  ДХ  ДС - МЕТОДИКА НАСТАВЕ Акредитован 2008. 13  

8  ДХ 
ДС - ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-
ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

Акредитован 2014. 10 

 

Медицински факултет 
 

Адреса: Хајдук Вељкова 3, Нови Сад 

WWW: www.medical.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.04.2009. 

Уверење о акредитацији - 04.07.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД  
ДС - БИОМЕДИЦИНСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ - ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ 
ДС - БИОМЕДИЦИНСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ 

Акредитован 2009. 
Акредитован 2014. 

12 
12 

2  МД  
ДС - МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА 

ДС - ПРЕТКЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2014.  

6 

6  

3  МД  
ДС - КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
ДС - КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 

Акредитован 2009. 
Акредитован 2014. 

70 
12  

4  МД  
ДС - ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ДС - ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

12 

26  
 

Факултет спорта и физичког васпитања 
 

Адреса: Ловћенска 16, Нови Сад 

WWW: fsfvns.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 04.09.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ  ДС - ДОКТОР НАУКА - ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА  Акредитован 2009. 15  
 

Академија уметности 
 

Адреса: Ђуре Јакшића 7, Нови Сад 
WWW: www.akademija.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 08.07.2011. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ ДС - КОМПОЗИЦИЈА Акредитован 2014. 2 

 

Пољопривредни факултет 
 

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 8, Нови Сад 
WWW: polj.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 18.08.2008. 

Уверење о акредитацији - 17.05.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - АГРОЕКОНОМИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013.  

5 

10 
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2  ТТ ДС - АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА  Акредитован 2008. 10 

3  ТТ ДС - АГРОНОМИЈА 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

30 
35 

4  МД ДС - ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА  Акредитован 2008.  8 

 

Факултет техничких наука 
 

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад 

WWW: www.ftn.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 05.04.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 
�

1  ТТ ДС - ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Акредитован 2013. 10 

2  ТТ  ДС - ГРАЂЕВИНАРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

11 

15  

3  ТТ  
ДС - АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
ДС - АРХИТЕКТУРА 

Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

15 
13  

4  ТТ  
ДС - ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ НА СРПСКОМ И 

ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

55  

40 

5  ТТ  ДС - МЕХАТРОНИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

16  
6 

6  ТТ  
ДС - ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ НА СРПСКОМ И 

ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

15 

19  

7  ТТ  ДС - МАШИНСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

40 
25  

8  ТТ  ДС - МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

17 

17  

9  ТТ  ДС - САОБРАЋАЈ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 

Акредитован 2013.  
3  

10 

10  ТТ  
ДС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ 

ЈЕЗИКУ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

8 

13  

11  ТТ ДС - АНИМАЦИЈА У ИНЖЕЊЕРСТВУ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Акредитован 2013. 5 

12  ТТ  ДС - ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

3 

8  

13  ТТ ДС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Акредитован 2013. 8 

14  ТТ ДС - СЦЕНСКИ ДИЗАЈН Акредитован 2014. 8 

15  ТТ  ДС - РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

33 
40 

16  ТТ ДС - ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМАТИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 

Акредитован 2013. 

5 

5 

 

Технолошки факултет 
 

Адреса: Булевар цара Лазара 1, Нови Сад 

WWW: www.tf.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 01.02.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ  ДС - ПРЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

21 

21  

2  ТТ  ДС - БИОТЕХНОЛОГИЈА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

15 

15  

3  ТТ  ДС - ФАРМАЦЕУТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

10 

10  

4  ТТ  ДС - ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

15 

15  

5  ТТ  ДС - ИНЖЕЊЕРСТВО МАТЕРИЈАЛА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

10 

10  

 

Природно-математички факултет 
 

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад 

WWW: www.pmf.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 07.06.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ  
ДС - БИОЛОГИЈА 

ДС - ДОКТОР НАУКА - БИОЛОШКЕ НАУКЕ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

15 

10  

2  ПМ  ДС - ИНФОРМАТИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

15 
11 

3  ПМ 
ДС - ТУРИЗАМ 

ДС - ДОКТОР НАУКА - ГЕОНАУКЕ - ТУРИЗАМ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2014.  

5 

5 

4  ПМ  
ДС - ГЕОНАУКЕ 
ДС - ДОКТОР НАУКА - ГЕОНАУКЕ 

Акредитован 2008. 
Акредитован 2014. 

10 
8  

5  ПМ  ДС - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

10 

10  

6  ПМ  
ДС - БИОХЕМИЈА 
ДС - БИОХЕМИЈЕ 

Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

10 
10  

7  ПМ  
ДС - ХЕМИЈА 

ДС - ХЕМИЈЕ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

10 

10  
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8  ПМ  ДС - ФИЗИКА 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

15 
15  

9  ПМ  
ДС - ЕКОЛОГИЈА 

ДС - ДОКТОР НАУКА - ЕКОЛОШКЕ НАУКЕ 

Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

10 

10  

10  ПМ  
ДС - МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДНИХ НАУКА МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 
ДС - МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДНИХ НАУКА (БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, 

ГЕОГРАФИЈЕ), МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

Акредитован 2008. 
Акт упозорења 2014. 

25  

11  ПМ  ДС - МАТЕМАТИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

20 

15  

 

Педагошки факултет 

Адреса: Подгоричка 4, Сомбор 
WWW: www.pef.uns.ac.rs 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 27.12.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ 
ДС - ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ, МАТЕМАТИКЕ, 

ИНФОРМАТИКЕ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
Акредитован 2013. 10 

 

Грађевински факултет 
 

Адреса: Козарачка 2а, Суботица 
WWW: www.gf.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 05.04.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ  ДС - ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

5 

8  

 

Правни факултет 
 

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 1, Нови Сад 

WWW: www.pf.uns.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 26.09.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ  ДС - ПРИВАТНО ПРАВО  
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

20 

20 

 
 

Универзитет у Крагујевцу 
Универзитет у Крагујевцу 

 

Адреса: Јована Цвијића б.б., Крагујевац 

WWW: www.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 22.05.2009. 
 

 

Економски факултет 
 

Адреса: Ђуре Пуцара Старог 3, Крагујевац 

WWW: www.ekfak.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 30.05.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ЕКОНОМИЈА 
Акредитован 2009. 

Акт упозорења 2014. 

30 

 

 

Природно-математички факултет 
 

Адреса: Радоја Домановића 12, Крагујевац 

WWW: www.pmf.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 09.05.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ 
ДС - ФИЗИЧКЕ НАУКЕ 

ДС - ФИЗИКЕ 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2013. 

5 

5 

2  ПМ 
ДС - БИОЛОШКЕ НАУКЕ 
ДС - БИОЛОГИЈЕ 

Акредитован 2009. 
Акредитован 2013. 

12 
12 

3  ПМ 
ДС - ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ 

ДС - ХЕМИЈЕ 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2013. 

10 

10 

4  ПМ ДС - РАЧУНАРСКИХ НАУКА 
Акредитован 2009. 
Акредитован 2014.  

5 
5 

5  ПМ 
ДС - МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 

ДС - МАТЕМАТИКЕ 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

10 

10 

 

Учитељски факултет 
 

Адреса: Трг Светог Саве 36, Ужице 

WWW: www.ucfu.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 04.07.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ Акредитован 2010. 5 
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Факултет за машинство и грађевинарство - бивши „Машински факултет“ 
 

Адреса: Доситејева 19, Краљево 

WWW: www.mfkv.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 15.05.2009. 

Уверење о акредитацији - 04.04.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 

Акредитован 2014. 

5 

10 

 

Филолошко-уметнички факултет 
 

Адреса: Јована Цијића бб, Крагујевац 
WWW: www.filum.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 15.05.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Акредитован 2013. 8 

2  ДХ ДС - ФИЛОЛОГИЈЕ Акредитован 2009. 15 

 

Факултет техничких наука - бивши „Технички факултет“ 
 

Адреса: Светог Саве 65, Чачак 

WWW: www.tfc.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 11.04.2009. 

Уверење о акредитацији - 21.03.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2009. 
Акредитован 2014.�

14 
12 

2  ТТ ДС - МЕХАТРОНИКА Акредитован 2014. 5 

 

Агрономски факултет 
 

Адреса: Цара Душана 34, Чачак 

WWW: www.afc.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 20.03.2009. 

Уверење о акредитацији - 30.08.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - АГРОНОМИЈА 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2013. 

12 

12 

 

Факултет инжењерских наука - бивши „Машински факултет“ 
 

Адреса: Сестре Јањић 6, Крагујевац 

WWW: www.mfkg.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.08.2008. 

Уверење о акредитацији - 24.05.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

20 

50 

 

Правни факултет 
 

Адреса: Јована Цвијића 1, Крагујевац 
WWW: www.jura.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 28.08.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ПРАВО Акредитован 30 

 

Факултет медицинских наука 
 

Адреса: Светозара Марковића 69, Крагујевац 

WWW: www.medf.kg.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 22.03.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД ДС - МЕДИЦИНА 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

98 
98 

 
 

Универзитет у Нишу 

Универзитет у Нишу 
 

Адреса: Универзитетски трг 2, Ниш 

WWW: www.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 
 

 

Економски факултет 
 

Адреса: Трг краља Александра 11, Ниш 

WWW: www.eknfak.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 03.10.2008. 

Уверење о акредитацији - 30.08.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ЕКОНОМИЈА 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2014.  

35 
35 
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Факултет заштите на раду 
 

Адреса: Чарнојевића 10а, Ниш 

WWW: www.znrfak.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 11.04.2009. 

Уверење о акредитацији - 09.05.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ Акредитован 2013. 5 

2  ТТ ДС - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Акредитован 2013. 5 

 

Учитељски факултет 
 

Адреса: Партизанска 14, Врање 

WWW: www.ucfak.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 27.06.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - МЕТОДИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ Акредитован 2010. 6 

 

Правни факултет 
 

Адреса: Трг краља Александра 11, Ниш 
WWW: www.prafak.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 03.10.2008. 

Уверење о акредитацији - 04.04.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ПРАВА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2014. 

43 

45 

 

Грађевинско-архитектонски факултет 
 

Адреса: Александра Медведева 14, Ниш 
WWW: www.gaf.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 04.04.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ГРАЂЕВИНАРСТВО  Акредитован 2009.� 10 

2  ТТ ДС - АРХИТЕКТУРА 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014.�

5 

5 

3  ТТ ДС - МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ Акредитован 2014. 5 

4  ТТ ДС - ХИДРОИНФОРМАТИКА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Акредитован 2014. 10 

 

Електронски факултет 
 

Адреса: Александра Медведева 14, Ниш 

WWW: www.elfak.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.08.2008. 

Уверење о акредитацији - 24.05.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

100 
100 

 

Медицински факултет 
 

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 81, Ниш 

WWW: www.medfak.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 05.04.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД ДС - МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА Акредитован 2008. 20 

2  МД ДС - КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА Акредитован 2008. 20 

3  МД ДС - ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Акредитован 2008. 10 

4  МД ДС - БАЗИЧНА ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Акредитован 2008. 5 

5  МД ДС - КЛИНИЧКА И ЕПИДЕМИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Акредитован 2008. 10 

6  МД ДС - ТОКСИКОЛОГИЈА Акредитован 2008. 5 

7  МД ДС - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ Акредитован 2013. 60 

8  МД ДС - ФАРМАЦЕУТСКЕ НАУКЕ Акредитован 2013. 20 

9  МД ДС - СТОМАТОЛОШКЕ НАУКЕ Акредитован 2013. 20 

 

Природно-математички факултет 
 

Адреса: Вишеградска 33, Ниш 

WWW: www.pmf.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.04.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - ХЕМИЈА 
Акредитован 2009. 
Акредитован 2014.�

15 
15 

2  ПМ ДС - ИНФОРМАТИКА Акредитован 2009.� 15 

3  ПМ ДС - МАТЕМАТИКА Акредитован 2009.� 20 

4  ПМ ДС - ФИЗИКА Акредитован 2009.� 15 

5  ПМ ДС - БИОЛОГИЈА Акредитован 2014. 10 
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Факултет спорта и физичког васпитања 
 

Адреса: Чарнојевића 10а, Ниш 

WWW: www.fsfv.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.06.2009. 

Уверење о акредитацији - 20.06.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  
ДХ  ДС - СПОРТСКЕ НАУКЕ  

Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

10 

10  

 

Филозофски факултет 
 

Адреса: Ћирила и Методија 2, Ниш 
WWW: www.filfak.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 25.12.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ИСТОРИЈА Акредитован 2009.� 3 

2  ДХ ДС - СОЦИОЛОГИЈА Акредитован 2009.� 5 

3  ДХ ДС - ФИЛОЛОГИЈА Акредитован 2010. 10 

4  ДХ ДС - ПСИХОЛОГИЈА Акредитован 2012. 10 

 

Машински факултет 
 

Адреса: Александра Медведева 14, Ниш 
WWW: www.masfak.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 11.04.2009. 

Уверење о акредитацији - 07.03.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  TT ДС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

20 

25 

 

Технолошки факултет 
 

Адреса: Булевар ослобођења 124, Лесковац 

WWW: alfa.tf.ni.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 24.04.2009. 

Уверење о акредитацији - 21.03.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  TT ДС - ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

15 

15 

 
 

Универзитет у Приштини 
 

Адреса: Филипа Вишњића б.б., Косовска Митровица 
WWW: www.pr.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 22.05.2009. 
 

 

Филозофски факултет 
 

Адреса: Филипа Вишњића б.б., Косовска Митровица 

WWW: www.ffpr.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ИСТОРИЈА Акредитован 2014. 3 

 

Факултет техничких наука 
 

Адреса: Кнеза Милоша 7, Косовска Митровица 

WWW: www.ftn.pr.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 24.04.2009. 

Уверење о акредитацији - 30.05.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2009. 
Акредитован 2014.�

5 
10 

2  ТТ ДС - ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО Акредитован 2014. 5 

3  ТТ ДС - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Акредитован 2014. 5 

 

Правни факултет 
 

Адреса: Лоле Рибара 29, Косовска Митровица 

WWW: pra.pr.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.07.2009. 

Уверење о акредитацији - 26.09.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ПРАВО Акредитован 2009.� 5 

 

Медицински факултет 
 

Адреса: Анри Динана б.б., Косовска Митровица 

WWW: www.med.pr.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 20.06.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД 
ДС - ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 
ДС - МЕДИЦИНЕ 

Акредитован 2009. 
Акт упозорења 2014.�

13 
 

 
 



���

�

Економски факултет 
 

Адреса: Колашинска 156, Косовска Митровица 

WWW: www.efpr.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 28.08.2009. 

Уверење о акредитацији - 26.09.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Акредитован 2014. 5 

 

Пољопривредни факултет 
 

Адреса: Копаоничка бб, Лешак 

WWW: www.agr.pr.ac.rs 
 

 

 Уверење о акредитацији - 

31.01.2009. 

Уверење о акредитацији - 07.03.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ 
ДС - АГРОЕКОНОМИЈА 

ДС - АГРОНОМИЈА 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

6 

6 

 

Факултет за спорт и физичко васпитање 
 

Адреса: Доситеја Обрадовића б.б., Лепосавић 
WWW: www.fakfikul.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 22.05.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ Акредитован 2009.� 5 

 

Природно-математички факултет 
 

Адреса: Лоле Рибара 29, Косовска Митровица 

WWW: www.pmf.pr.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПM ДС - БИОЛОГИЈА Акредитован 2010. 15 

2  ПМ ДС - ХЕМИЈА Акредитован 2014. 5 

 
 

Државни универзитет у Новом Пазару 
Државни универзитет у Новом Пазару- Интегрисани универзитет 

 

Адреса: Вука Караџића б.б., Нови Пазар 

WWW: www.np.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 12.04.2008. 

Уверење о акредитацији - 05.04.2013. 
 

 
  

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ 
ДС - СПОРТ/ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
ДС - СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

3 
3 

2  ТТ ДС - РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

3 

5 

3  ПМ ДС - МАТЕМАТИКА 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

3 
5 

4  ТТ ДС - БИОТЕХНОЛОГИЈЕ Акредитован 2008. 5 

5  ДХ ДС - ЕКОНОМИЈА (СТАРИ НАЗИВ: ПРАВО И ЕКОНОМИЈА) Акредитован 2013. 3 

Универзитет одбране 

Универзитет одбране 
 

Адреса: Павла Јуришића Штурма 1, Београд 
WWW: www.uo.mod.gov.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 30.04.2010. 

Уверење о акредитацији - 21.03.2014. 
 

 

Војна академија 
 

Адреса: Павла Јуришића Штурма 33, Београд 
WWW: www.va.mod.gov.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 27.03.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

5 

10 

2  ДХ ДС - МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ Акредитован 2009. 5 

 

Војномедицинска академија - Медицински факултет 
 

Адреса: Црнотравска 17, Београд 

WWW: www.vma.mod.gov.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 24.04.2009. 

Уверење о акредитацији - 04.04.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД ДС - БИОМЕДИЦИНА 
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014. 

20 

20 
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УНИВЕРЗИТЕТИ И ФАКУЛТЕТИ ЧИЈИ ОСНИВАЧ НИЈЕ РЕПУБЛИКА 

Универзитет „Сингидунум“ 
Универзитет „Сингидунум“  

 

Адреса: Данијелова 29, Београд 

WWW: www.singidunum.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.08.2008. 

Уверење о акредитацији - 11.10.2013. 
 

 

Интегрисани универзитет 
 

Адреса: Данијелова 29, Београд 

WWW: www.singidunum.ac.rs 
 

 

 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - САВРЕМЕНО ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Акредитован 2013. 10 

2  ДХ ДС - ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО  Акредитован 2008. 20  

3  ДХ ДС - МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ  
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

10 

5  

4  ПМ ДС - НАПРЕДНИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 
Акредитован 2013. 

30 
5  

5  ТТ ДС - ИНЖЕЊЕРСКИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 
Акредитован 2008. 

Акредитован 2013. 

10 

5  

6  ТТ ДС - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Акредитован 2013. 5 

 

Факултет за примењену екологију (ФУТУРА) 
 

Адреса: Булевар Михајла Пупина 12а, Нови Београд 
WWW: www.futura.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 11.09.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЖИВОТНА СРЕДИНА Акредитован 2012. 15 

 
 

Универзитет „Мегатренд“ 
Универзитет „Мегатренд“ 

 

Адреса: Македонска 21, Београд 

WWW: www.megatrend-edu.net 
 

 

Уверење о акредитацији - 11.06.2010. 
 

 

Факултет за менаџмент 
 

Адреса: Краљевица б.б., Зајечар 

WWW: www.fmz.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији (НСВО) - 04.09.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ  ДС - МЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА  Акредитован (НСВО) 5 

 

Факултет за пословне студије 
 

Адреса: Гоце Делчева 9а, Београд 
WWW: www.megatrend.edu.rs/fps/ 
 

 

Уверење о акредитацији - 03.07.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ЗАЈЕДНИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ НАУКА Акредитован 2009. 5 

 

Факултет за међународну економију - бивши „Геоекономски факултет“ 
 

Адреса: Булевар Уметности 29, Београд 

WWW: www.fme.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 15.05.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ЗАЈЕДНИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ НАУКА Акредитован 5 

 

Факултет за право, јавну управу и безбедност - бивши “Факултет за државну управу и администрацију” 
 

Адреса: Булевар Уметности 29, Београд 

WWW: www.fdua.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 29.05.2009. 

Уверење о акредитацији - 23.05.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ДРЖАВНА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА Акредитован 8 

2  ДХ ДС - ПРАВО, ЈАВНА УПРАВА И БЕЗБЕДНОСТ Акредитован 2014. 10 

 

Факултет за културу и медије 
 

Адреса: Гоце Делчева 8 , Београд 
WWW: www.megatrend.edu.rs/fkm 
 

 

Уверење о акредитацији - 03.04.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 
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1  ДХ ДС - КОМУНИКОЛОГИЈА Акредитован 5 

 

Факултет за уметност и дизајн 
 

Адреса: Булевар уметности 29, Београд 
WWW: www.fudmegatrend.net 
 

 

Уверење о акредитацији - 11.06.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ  ДС - ЛИКОВНА УМЕТНОСТ Акредитован 2010. 5 

 

Факултет за биофарминг 
 

Адреса: Маршала Тита 39, Бачка Топола 

WWW: www.megatrend.edu.rs/fbio 
 

 

Уверење о акредитацији - 15.05.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - БИОФАРМИНГ Акредитован 2009. 5 

 
 

Универзитет „Привредна академија“ 
Универзитет „Привредна академија“ 

 

Адреса: Цвећарска 2, Нови Сад 

WWW: www.privrednaakademija.edu.rs/ 
 

 

Уверење о акредитацији - 11.06.2010. 

 
 

 

Правни факултет за привреду и правосуђе 
 

Адреса: Гери Кароља 1, Нови Сад 
WWW: www.pravni-fakultet.info 
 

 

Уверење о акредитацији - 28.08.2009. 

Уверење о акредитацији - 09.05.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ  
ДС - КРИВИЧНО-ПРАВНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

ДС - КРИВИЧНО ПРАВО 

Акредитован 2009. 

Акредитован 2014.  

6 

5 

2  ДХ ДС - ПРИВРЕДНО ПРАВО Акредитован 5 

 

Факултет за економију и инжењерски менаџмент 
 

Адреса: Цвећарска 2, Нови Сад 

WWW: www.fimek.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 10.07.2009. 

Уверење о акредитацији - 29.11.2013. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ  
ДС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У БИОТЕХНОЛОГИЈИ 
ДС - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ 

Акредитован 2009. 
Акредитован 2013.  

5 
5 

2  ДХ ДС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Акредитован 2011. 8 

3  ПМ ДС - ЕКОЛОГИЈА Акредитован 2013. 5 

 

Стоматолошки факултет 

Адреса: Жарка Зрењанина 179, Панчево 

WWW: www.stomfakpan.edu.rs 

 

Уверење о акредитацији (НСВО) - 10.07.2009. 

 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  МД ДС - СТОМАТОЛОГИЈА Акредитован (НСВО) 8 

 
 

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије „МЕФ“, - бивши „Факултет за менаџмент 

малих и средњих предузећа“ 
 

Адреса: Немањина 4, Београд 

WWW: www.fmmsp.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији (НСВО) - 23.04.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ Акредитован (НСВО) 10 

 
 

Универзитет „Едуконс“ 
Универзитет „Едуконс“ 

 

Адреса: Војводе Путника б.б., Сремска Каменица 
WWW: www.educons.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 09.07.2010. 

Уверење о акредитацији - 05.09.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ Акредитован 2014. 10 

2  ИМТ ДС - ПРИМЕЊЕНА БЕЗБЕДНОСТ Акредитован 2014. 5 

 

Интегрисани универзитет 
 

Адреса: Војводе Путника б.б., Сремска Каменица 

WWW: www.educons.edu.rs 
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БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ  ДС - КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО  Акредитован 2010.  3 

2  ДХ  ДС - ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  
Акредитован 2009. 

Акредитован 2014.  

10 

10  

3  ПМ  ДС - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Акредитован 2009. 
Акредитован 2014.  

5 
5  

 

Факултет за спорт и туризам (ТИМС) 
 

Адреса: Радничка 30а, Нови Сад 
WWW: www.tims.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 02.10.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ  ДС - СТУДИЈЕ КИНЕЗИОЛОГИЈЕ 3 ГОДИНЕ Акредитован 2009.  5 

2  ДХ ДС - МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У ТУРИЗМУ Акредитован 2014. 5 

�

Универзитет „Метрополитан“ 
Универзитет „Метрополитан“ 

 

Адреса: Тадеуша Кошћушка 63, Београд 
WWW: www.metropolitan.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 04.06.2010. 
 

 

Интегрисани универзитет 
 

Адреса: Тадеуша Кошћушка 63, Београд 

WWW: www.metropolitan.edu.rs 
 

 

 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ  ДС - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  Акредитован 2009. 10 

2  УМ  ДС - ДИЗАЈН НОВИХ МЕДИЈА  Акредитован 3 

3  ДХ  ДС - МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ  Акредитован (НСВО)  

 
 

Универзитет „Унион“ 
Универзитет „Унион“ 

 

Адреса: Андре Николића 29, Београд 

WWW: www.union.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 14.10.2011. 
 

 

Правни факултет 
 

Адреса: Гоце Делчева 36, Београд 

WWW: www.pravnifakultet.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 31.01.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ 
ДС - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

ДС - ПРАВА 

Акредитован 2009. 

Акт упозорења 2014. 

30 

 

 

Факултет за пословно индустријски менаџмент 
 

Адреса: Иве Андрића 2, Младеновац 
WWW: www.fimmanager.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији (НСВО) - 02.10.2009. 

Уверење о акредитацији - 26.09.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ Акредитован 2014. 5 

 

 

Рачунарски факултет 
 

Адреса: Кнeз Михаилова 6/VI, Београд 

WWW: www.raf.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 19.06.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПM ДС - ACO: АЛГОРИТМИ, КОМБИНАТОРИКА, ОПТИМИЗАЦИЈА Акредитован 2009. 5 

2  TT ДС - SPT: ОБРАДА СИГНАЛА У ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА Акредитован 2009. 5 

 
 

Универзитет „Унион - Никола Тесла“ 
Универзитет „Унион - Никола Тесла“ 

 

Адреса: Цара Душана 62-64, Београд 

WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 26.08.2011. 
 

 

Универзитет „Унион - Никола Тесла“ - Факултет за градитељски менаџмент без својства правног лица 
 

Адреса: Цара Душана 62-64, Београд 
WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs 
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БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ ДС - ГРАЂЕВИНАРСТВО Акредитован 5 

2  TT ДС - МЕНАЏМЕНТ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ Акредитован (НСВО) 10 

 

Универзитет „Унион - Никола Тесла“ - Факултет за екологију и заштиту животне средине без својства 

правног лица 
 

Адреса: Цара Душана 62-64, Београд 

WWW: www.unionnikolatesla.edu.rs 
 

 

 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Акредитован 2011. 5 

 

Факултет за пословне студије и право - бивши „ФОРКУП“ 
 

Адреса: Старо сајмиште 29, Београд 

WWW: www.forkup.org 
 

 

Уверење о акредитацији - 09.11.2012. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС Акредитован 2013. 10 

 
 

Универзитет „Алфа“ 
Универзитет „Алфа“ 

 

Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд 
WWW: www.alfa.edu.rs 
 

 

Решење о одбијању - 28.10.2011. 

У поступку - 19.05.2014. 
 

 

Интегрисани универзитет 
 

Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд 
WWW: www.alfa.edu.rs 
 

 

 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ПМ ДС - РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ Акредитован 2014. 5 

 

Универзитет „Алфа“ - Факултет информационих технологија без својства правног лица 
 

Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд 

WWW: www.alfa.edu.rs 
 

 

 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ИМT ДС - ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Акредитован 10 

 

Универзитет „Алфа“ - Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ без својства 

правног лица 
 

Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд 

WWW: www.ftb.rs 
 

 

 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА И БИЗНИС Акредитован 2013. 5 

 

Факултет за менаџмент у спорту 
 

Адреса: Васе Пелагића 23, Београд 

WWW:  
 

 

Уверење о акредитацији (НСВО) - 02.10.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ ДС - МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ Акредитован (НСВО) 25 

 
 

Европски универзитет 
Европски универзитет 

 

Адреса: Цариградска 28, Београд 

WWW: www.eu.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 26.08.2011. 
 

 

Факултет за инжењерски интернационални менаџмент 
 

Адреса: Цариградска 32, Београд 
WWW: www.eu.ac.rs 
 

 

Уверење о акредитацији (НСВО) 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ТТ  ДС - ИНЖЕЊЕРСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МЕНАЏМЕНТ  Акредитован (НСВО) 3 
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Факултет за европски бизнис и маркетинг 
 

Адреса: Војводе Добрњца 15, Београд 

WWW: www.febm.rs 
 

 

Уверење о акредитацији (НСВО) - 04.09.2009. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  ДХ  ДС - МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС  Акредитован (НСВО) 3 

 

Нова академија уметности 
 

Адреса: Цариградска 26/2, Београд 

WWW: nova.edu.rs 
 

 

Уверење о акредитацији - 27.08.2010. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ ДС - ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ Акредитован 2010. 1 

 
 

Универзитет лепих уметности 
Универзитет лепих уметности 

 

Адреса: Таковска 49а, Београд 
WWW: www.alu.edu.rs 
 

 

Решење о одбијању - 28.10.2011. 

Акт упозорења - 26.09.2014. 
 

БР НП ПРОГРАМ ИСХОД БС 

1  УМ ДС - ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ Акредитован (НСВО) 5 

2  УМ ДС - ДРАМСКА УМЕТНОСТ Акредитован (НСВО) 3 

 



�
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ПРИЛОГ 4. ПОДАЦИ О ДОКТОРАНТИМА ПО УНИВЕРЗИТЕТИМА И ФАКУЛТЕТИМА 

ТАБЕЛА 1.  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - докторске студије 

 
 

број акредитованих 

места 

број 

уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских студија 

2013/14 

број магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Интердисциплинарне 30 
  

 
  

2.  Архитектонски факултет 25 15 41 51 16 75 

3.  Грађевински факултет 25 21 101 27 5 53 

4.  Електотехнички факултет 100 55 313 44 26 157 

5.  Машински факултет 50 48 204 43 52 161 

6.  Рударско-геолошки факултет 61 20 95 73 22 88 

7.  Саобраћајни факултет 20 16 67 13 7 133 

8.  Технички факултет у Бору 41 9 49 7 11 22 

9.  Технолошко-металурши факултет 105 55 324 28 54 110 

10.  Факултет организационих наука 63 50 114 214 19 122 

11.  Шумарски факултет 18 18 79 35 3 67 

12.  Пољопривредни факултет 131 58 109 53 50 186 

13.  Економски факултет 50 43 96 20 1 91 

14.  Правни факултет 50 34 139 53 10 131 

15.  Православни богословски фак. 4 12 38 9 0 11 

16.  Учитељски факултет 6 3 12 13 0 25 

17.  Факултет безбедности 17 14 34 17 1 68 

18.  Факултет политичких наука 87 53 226 247 3 103 

19.  Филозофски факултет 105 111 581 203 74 318 

20.  Филолошки факултет 150 147 631 357 21 313 

21.  Медицински факултет 245 125 437 311 29 486 

22.  Стоматолошки факултет 30 23 95 18 21 22 

23.  Факултет ветеринарске медицине 20 20 75 15 22 88 

24.  Факултет за специјалну едукацију 11 11 53 36 2 39 

25.  Факултет спорта и физ.васпитања 9 11 42 11 6 37 

26.  Фармацеутски факултет 60 39 215 1 53 40 

27.  Биолошки факултет 95 76 468 24 177 233 

28.  Географски факултет 17 22 90 48 1 85 

29.  Математички факултет 59 35 191 0 69 54 

30.  Факултет за физичку хемију 35 12 90 23 42 61 

31.  Физички факултет 60 25 141 12 25 105 

32.  Хемијски факултет 60 40 140 14 44 106 

�
�
�
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ТАБЕЛА 2.  УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОВОМ САДУ - докторске студије 

 
 

број 

акредитованих 

места 

број 

уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских студија 

2013/14 

број магистара који 

има пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  УННС интердициплинарне 7 5 18 35 5 66 

2.  Академија уметности 2 0 0 9 1 12 

3.  Економски факултет Суботица 34 13 97 35 5 65 

4.  Филозофски факултет 70 69 273 152 25 264 

5.  Правни факултет 20 28 43 10 1 29 

6.  Педагошког факултета у Сомбору 10 0 0 4 0 0 

7.  Учитељски факултет на мађарском језику 0 0 0  0 0 

8.  Факултет  спорта и физичког васпитања 15 14 46 8 0 17 

9.  Технолошки факултет 71 43 93 12 39 66 

10.  Технички факултет "Михајло Пупин" 0 12 17 46 0 75 

11.  Грађевински факултет, Суботица 8 2 18 6 2 6 

12.  Факултет техничких наука 226 108 616 322 76 336 

13.  Пољопривредни факултет 63 37 92 62 15 190 

14.  Медицински факултет 56 100 240 30 131 158 

15.  Природно-математички факултет 129 77 348 59 53 180 

 

ТАБЕЛА 5.  УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ   - докторске студије 

 

  

број акредитованих 

места 

број 

уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских студија 

2013/14 

број магистара који 

има пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1. Агрономски факултет 12 6 15 3 26 5 

2. Факултет за машинство и грађевину 10 4 22 5 1 13 

3. Факултет Техничких наука у Чачку 17 4 13 6 2 41 

4. Факултет инжењерских наука 50 31 92 18 9 49 

5. Факултет медицинских наука 98 98 372 48 139 84 

6. Природно-математички фкултет 42 15 99 9 135 20 

7. Филолошко-уметнички факултет, 23 10 126 4 17 8 

8. Учитељски факултет Јагодина 0 0 0 0 0 0 

9. Учитељски факултет, Ужице 5 5 15 6 0 5 

10. Правни факултет 30 13 27 11 4 27 

11. Економски факултет 30 6 64 18 0 54 

�
�
�
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ТАБЕЛА 3.  УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ   - докторске студије 

 
 

број акредитованих 

места 

број 

уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских студија 

2013/14 

број магистара који 

има пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Факултет уметности 
   

 
  

2.  Електронски факултет 100 49 107 19 68 68 

3.  Факултет заштите на раду 5 10 20 20 0 19 

4.  Грађевинско-архитектонски факултет 20 15 123 18 2 19 

5.  Maшински факултет 25 15 64 8 7 34 

6.  Технолошки  факултет  Лесковац 15 15 38 10 11 28 

7.  Економски факултет Ниш, 35 23 154 42 90 65 

8.  Филозофски факултет 28 25 63 38 5 40 

9.  Факултет  спорта и физичког васпитања 10 10 48 6 1 37 

10.  Правни факултет 45 23 69 6 4 28 

11.  Учитељски факултет у Врању 6 6 15 8 1 13 

12.  Медицински факултет 100 55 447 74 31 161 

13.  Природно-математички факултет 75 32 139 9 51 59 

 

ТАБЕЛА 4. ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ - докторске студије 

 

број акредитованих 

места 

број 

уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских студија 

2013/14 

број магистара који 

има пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

Државни универзитет у Новом Пазару 21 0 3 1 1 1 

 

ТАБЕЛА 6.  УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ - докторске студије 

 
 

број акредитованих 

места 

број 

уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских студија 

2013/14 

број магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Војна академија 15 10 18 67 0 92 

2.  Медицински факултет 20 12 16 25 0 66 

 

�
�
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ТАБЕЛА 7.  УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ са привременим седиштем у Косовској Митровици - докторске студије 

 
 

број акредитованих 

места 

број 

уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских студија 

2013/14 

број магистара који 

има пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Правни факултет 5 2 4 3 1 1 

2.  Учитељски факултет 0 
  

1 
 

2 

3.  Филозофски факултет 3 
  

12 
 

23 

4.  Економски факултет 5 
  

2 
 

21 

5.  Факултет за спорт и физичко васпитање 5 
 

4 1 
 

0 

6.  Медицински факултет 13 28 130 18 3 92 

7.  Природно-математички факултет 20 
  

5 0 20 

8.  Пољопривредни факултет 6 
 

5 6 
 

24 

9.  Факултет техничких наука 20 3 7 13 
 

20 

10.  Факултет уметности 0 
  

нису достављени 

подаци  

нису 

достављени 

подаци 

 

ТАБЕЛА 8.  УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - докторске студије 

 
 

број акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број магистара који 

има пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Универзитет уметности интердисциплинарне 30 22 125 18 71 22 

2.  Факултет драмских уметности 36 32 125 43 8 45 

3.  Факултет музичке уметности 45 27 113 90 32 21 

4.  Факултет ликовних уметности 21 28 47  29 25 

5.  Факултет примењених уметности 30 30 30 нису достављени подаци 

 

�
�
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ТАБЕЛА 9.  УНИВЕРЗИТЕТ МЕГАТРЕНД  - докторске студије 

 
 

број акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број магистара који 

има пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Факултет за пословне студије Пожаревац 
   

нису достављени 

подаци  

нису 

достављени 

подаци 

2.  Факултет за пословне студије, Београд 5 
  

71 
 

129 

3.  Факултета за међународну економиј 5 13 39 10 5 21 

4.  Факултет за компјутерске науке 
   

 
  

5.  Факултет биофарминг Бачка Топола 5 5 15 2 1 15 

6.  Факултет за културу и медије Београд 5 11 33 11 1 31 

7.  Факултет за пословну економију Ваљево 
   

 
  

8.  
Факултет за право, јавну управу и 

безбедност 
10 10 34 18 

 
16 

9.  Факултет за менаџмент Зајечар 5 5 15 37 
 

32 

10.  Факултет за уметност и дизајн Београд 5 5 16  4 
 

11.  

Факултет за пословне студије Вршац 
   

нису достављени 

подаци  

нису 

достављени 

подаци 

 

 

ТАБЕЛА  10.  УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС - докторске студије 

 
 

број акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број магистара који 

има пријављену 

докторску 

дисертацију 

број 

одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Универзитет „Едуконс“-интегрисани 33 14 34 12 
 

21 

2.  Факултет за спорт и туризам (ТИМС) 5 4 13 4 1 
 

3.  
Факултет за европске правнополитичке 

студије 
0 

  
15 

 
4 

4.  Факултет за услужни бизнис 0 
  

нису достављени 

подаци  
4 

 

�
�
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 ТАБЕЛА  11.  УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ  - докторске студије 

 

 

број акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број 

магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број 

одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  
Универзитет Сингидунум -  факултети у оквиру 

интегрисаног дела универзитета 
30 26 67 41 23 71 

2.  Факултет за медије и комуникације Београд 0 
  

нису 

достављени 

подаци 
 

нису 

достављени 

подаци 

3.  
Факултет за европске правно-политичке студије Сремска 

Каменица 
0 

  

нису 

достављени 

подаци 
 

нису 

достављени 

подаци 

4.  
Футура-факултет за  примењену екологију - ФУТУРА 

Београд 
15 10 20 4 1 14 

5.  
Факултет за економију финансије и администрацију 

(ФЕФА) 
0 

  
19 

 
15 

6.  Пословни факултет Ваљево 0 0 
 

нису достављени подаци 

 

 

ТАБЕЛА  12.  УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА - докторске студије 

 
 

број акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број 

магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број 

одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Правни факултет за привреду и правосуђе 10 10 31 18 5 41 

2.  Стоматолошки факултет 8 2 9 5 1 5 

3.  
Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансије „МЕФ“ 
10 10 34 11 6 18 

4.  Факултет за економију и инжењерски менаџмент 18 16 47 17 0 58 

  

 

�
�
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ТАБЕЛА  13.  УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН - докторске студије 

 
 

број 

акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број 

одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Правни факултет 30 16 30 10 10 29 

2.  Факултет за пословно индустријски менаџмент 5 нису достављени подаци 

3.  Рачунарски факултет 10 3 8 0 0 2 

  

 

ТАБЕЛА  14.  УНИВЕРЗИТЕТ  „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“- докторске студије 

 
 

број 

акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број 

одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Универзитет „Унион - Никола Тесла“-интегрисани 30 13 36 6 0 15 

2.  
Факултет за пословне студије и право - бивши 

„ФОРКУП“ 
10 нису достављени подаци 

 

 

ТАБЕЛА  15.  УНИВЕРЗИТЕТ  „МЕТРОПОЛИТАН“- докторске студије 

 

број 

акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број 

одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број одбрањених 

доктората по 

старом систему 

Универзитет „Метрополитан“-интегрисани 13 13 35 0 2 0 

 

�
	
�



�
�

 

ТАБЕЛА  16.  УНИВЕРЗИТЕТ  „АЛФА“- докторске студије 

 
 

број 

акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број 

одбрањених 

доктората 

студената 

докторских 

студија 

број одбрањених 

доктората по 

старом систему 

1.  Универзитет „Алфа“-интегрисани ФТБ 20 7 7 10 0 33 

2.  Факултет за менаџмент у спорту 25 5 15 10 2 17 

 

 

ТАБЕЛА  17.  УНИВЕРЗИТЕТ  - ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ - докторске студије 

 
 

број 

акредитованих 

места 

број уписаних 

студената 

2013/14 

укупан број 

студената 

докторских 

студија 

2013/14 

број 

магистара 

који има 

пријављену 

докторску 

дисертацију 

број одбрањених 

доктората 

студената 

докторских студија 

број 

одбрањених 

доктората по 

старом 

систему 

1.  Факултет за инжењерски интернационални менаџмент 3 2 7 

нису 

достављени 

подаци 

5 

нису 

достављени 

подаци 

2.  Факултет за европски бизнис и маркетинг 3 2 4 

нису 

достављени 

подаци 

 

нису 

достављени 

подаци 

3.  Нова академија уметности 1 нису достављени подаци 

 

�
�
�
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ПРИЛОГ 5. СТРАТЕГИЈАОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020.  

ПОГЛАВЉЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

III. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

Мисија докторских студија је да кроз нова знања обезбеди примарну улогу науке на 

универзитетима, развије и унапреди истраживачки потенцијал, формира наставни кадар за 

високо образовање и врхунски стручњаци за све друге области, и да се тиме допринесе 

општем развоју знања, бржем научном и технолошком развоју, унапређењу културног и 

очувању националног идентитета. 

Докторске студије су дугорочна инвестиција у интелектуални потенцијал, њихова је 

функција да од надaрeних студената створе обучене истраживаче, оспособљене за обављање 

послова у којима се захтева највиши ниво знања и вештина.  

1. Визија развоја докторских студија 

Кључна стратешка обележја Докторских студија су обухват, квалитет, релевантност и 

ефикасност, а специфична обележја по којима се овај ниво образовања разликује од свих 

осталих нивоа образовања у Болоњском процесу су исходи истраживања, истраживачко 

окружење и међународна отвореност.  

Развој друштва заснованог на знању те реализација општих и специфичних стратешких 

опредељења Републике Србије базирају се на унапређеном истраживачком потенцијалу 

земље који се реализује кроз докторске студије.  

Обухват  

1) студенти се уписују у складу са истраживачким капацитетима универзитета, 

утврђеним приоритима научног и технолошког развоја и исказаним захтевима послодаваца; 

2) најмање 10% студента који заврше мастер студије наставља студирање на 

докторским студијама; 

3)  

даровити студенти имају услове за истраживачки рад и напредак. 

Ефикасност  

1) годишње најмање 200 доктораната на милион становника заврши студије у 

предвиђеном року;  

2) минимално 60% студената докторских студија завршава студије у времену њиховог 

трајања.  

Квалитет 

1) за квалитет докторских студија одговорне су установе које их реализују; 

2) квалитет се утврђује на основу стандарда који важе у земљама ЕХЕА и 

унапређених Стандарда за акредитацију и самовредновање докторских студија; 

3) квалитет докторских студија се базира на развијеним индикаторима за сваку 

појединачну дисциплину, на усвајању професионалне етике и развијању свести о 

одговорности научника према вредностима хуманизма и природне средине;  
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4) вреднује се укупни истраживачки резултат установе/институције и студената 

докторских студија;  

5) систематично се прати и подстиче напредак студената докторских студија;  

6) студијски програми докторских студија остварују потпуну транспарентност. 

Исходи истраживања  

1) сви универзитети и факултети у саставу универзитета имају организована 

истраживања (сопствене, националне и/или међународне пројекте), с тематиком која покрива 

области докторских студија, а у оквиру њих студенти реализују свој истраживачки рад; 

2) научне и уметничке вредности докторских дисертација задовољавају стандарде 

утврђене на националном и међународном нивоу, а свака докторска дисертација има 

оргинални научни или уметнички допринос, који оцењују независни експерти (домаћи или 

међународни) у области у којој је студент обављао своја истраживања;  

3) све научно-истраживачке установе које реализују докторске студије остварују раст 

истраживачке изврсности кроз публикације, цитираност, број патената и њихову 

реализацију; 

4) у пољу уметности развијен је нови концепт докторских студија који прати  

савремена кретања у свету.  

Истраживачко окружење 

1) докторске студије обухватају све истраживачке и материјалне ресурсе универзитета 

и института;  

2) у реализацији докторских студија ангажовани су наставници и истраживачи који 

имају интернационално препознатљиве резултате у областима у којима студенти раде своје 

докторске дисертације;  

3) сваки студент има одговарајуће истраживачко окружење и компетентног ментора и 

у докторске студије су укључени научници из наше научне дијаспоре;  

4) организоване „докторске школе” су препознатљиве у европском систему 

образовања;  

5) посебним мерама ће се подстицати интеруниверзитетске докторске студије у циљу 

обједињавања ресурса и подизања квалитета докторских студија. 

Међународна отвореност 

1) најмање 10% студијских програма докторских студија заједнички су с иностраним 

универзитетима;  

2) инострани наставници учествују у настави и менторству; 

3) страни студенти студирају на нашим универзитетима;  

4) кроз међународне истраживачке пројекте обезбеђена је мобилност наставника и 

студената, а сваки пети студент учествује у програму мобилности; 

5) на сваком међународном пројекту су ангажовани студенти докторских студија; 

6) најмање 10% студијских програма реализује се на енглеском или неком другом 

светском језику. 
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Релевантност 

1) студијски програми су модификовани и усаглашени с пословима и потребама у 

јавном сектору, индустрији, трговини и услугама;  

2) развијени су интердисциплинарни или мултидисциплинарни студијски програми 

који доприносе усмеравању младих доктора наука на послове који нису истраживачки, а 

захтевају висок ниво инвентивности и компетентности; 

3) до 2020. године постићи да око 40% свршених студената докторских студија буде 

оспособљено за наставак каријере у неакадемском сектору;  

4) обавезно је постдокторско усавршавање за кандидате који желе да наставе каријеру 

у високом образовању, што подразумева привремено ангажовање младих доктора наука на 

истраживачким пројектима у одређеном времену и омогућити постдоктрорско усавршавање 

као нови вид усавршавања младих доктора наука. 

2.  Садашње стање докторских студија 

Обухват и ефикасност 

1) упис студената није усклађен са истраживачким капацитетима универзитета и 

утврђеним приоритима научног и технолошког развоја;  

2) број лица која годишње завршавају докторате креће се између 65 и 75 на милион 

становника, што је вишеструко мање од просека у ЕРА;  

3) израда докторских дисертација је у претходном периоду (пре увођења докторских 

студија по Болоњском процесу) трајала знатно дуже од три године.   

Исходи истраживања 

Студијски програми докторских студија реализују се на факултетима у оквиру 18 

акредитованих универзитета, а истраживачки рад у оквиру домаћих и међународних 

пројеката је организован на 70% факултета који припадају акредитованим универзитетима, с 

тим да је од укупно 5.000 студената који тренутно студирају на акредитованим 

универзитетима, 47% је укључено у истраживачке пројекте који су финансирани из буџета.  

Тренутно само део одбрањених докторских дисертација има оригинални научни или 

уметнички допринос, и оцене независних домаћих или међународних експерата. Постоје 

стандарди за оцену квалитета докторске дисертације, али их многи универзитети не поштују. 

Не постоје механизми којим се може утицати на ову појаву.  

У претходних неколико година значајано је порастао број публикација у 

међународним часописима с рецензијом, али оне стижу из мањег броја 

научноистраживачких установа, па тако од укупног броја публикација, 70% радова објављују 

истраживачи из 25 установа, а њих има 176. Тренутно је врло мало патената и иновација. 

Наши универзитети се не налазе ни на једној листи рангираних универзитета јер још увек 

имају недовољну научну продукцију, имају генерално много студената по наставнику и не 

достижу друге квантитативне параметре који се вреднују при рангирању.  

У пољу уметности су постављене докторске студије за све области, што није забележено 

у другим образовним системима земаља које припадају ЕХЕА. 
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Истраживачко окружење 

Садашњим студентима није увек обезбеђено одговарајуће истраживачко окружење, а 

често ни компетентно менторство што је последица малог истраживачког капацитета 

појединих установа, недовољног развоја неких области и разједињености истраживања, при 

чему су докторске студије организоване на факултетима који само у неким случајевима 

сарађују с институтима.  

На одређеном броју студијских програма ангажовани су наставници који не испуњавају 

минимум прописаних стандарда, немају одговарајући број публикација у интернационалној 

периодици. Одређен број (20% – 30%) студијских програма докторских студија организован 

је с веома малим бројем ментора (три до пет) или с већим бројем ментора који једва 

испуњавају захтеве минималних стандарда за акредитацију, тако да студенти докторских 

студија немају одговарајуће истраживачко окружење.   

Наша научна дијаспора броји неколико хиљада истраживача који раде на познатим 

научним институцијама у свету, али је мало њих ангажовано на докторским студијама у 

нашој земљи. 

И поред тога што се у појединим областима постижу изузетни резултати истраживања 

које се спроводе у институтима, та истраживања нису системски укључена у докторске 

студија, а поједини универзитетски центри немају критичну истраживачку масу за 

организацију квалитетних докторских студија у одређеним областима.  

Међународна отвореност 

Систем високог образовања у Републици Србији је затворен, занемарљив је број 

заједничких студијских програма са страним универзитетима и број страних студената, а 

мобилност како наставника, тако и студената, веома је малог обима.  

Изузетно мали проценат (мање од 0,5%) студијских програма докторских студија 

акредитован је за извођење на енглеском језику и нема заједничких студијских програма 

између наших универзитета и реномираних иностраних универзитета, а тренутно се у нашој 

земљи реализује већи број иностраних пројеката, на некима су ангажовани студенти 

докторских студија, али је обим и број међународних пројеката још увек недовољан, при 

чему ни мобилност наставника и студената није системски решена, нема стратешких 

опредељења, не постоје финансијски и административни предуслови за реализацију 

неопходне мобилности. 

Релевантност 

У овом тренутку студијски програми докторских студија скоро су потпуно изоловани у 

оквиру једног факултета и једне научне дисциплине. Занемарљив је број студијских 

програма с интердисциплинарним или мултидисциплинарним исходом, који образују 

студенте за шира подручја рада и развоја каријере. Студијски програми који доприносе 

усмеравању доктора према пословима у неакадемском сектору, а захтевају висок ниво знања, 

вештина и инвентивности, нису формирани ни на једном универзитету. Сада се са 

завршетком докторских студија не достиже довољан ниво истраживачких и других 

професионалних вештина, неопходних за избор у наставничка звања у високом образовању.  

Развој студијских програма докторских студија није повезан с тржиштем рада и 

захтевима послодаваца.  
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Осигуравање квалитета 

ВШУ су, руководећи се принципом испуњавања минималних захтева из акредитације, на 

студијске програме уписивале студенте, не водећи при томе рачуна да ли они имају стварно 

обезбеђене услове за рад и ментора, и какве су шансе свршених студената докторских 

студија да се запосле. 

Квалитет докторских студија се заснива на неколико основних стандарда за 

акредитацију и самовредновање и нису развијени специфични индикатори за сваку 

појединачну дисциплину, а посебно су изражени проблеми у области друштвено-

хуманистичких наука и уметности.  

Вредновање истраживачких резултата установа спроводи се само на основу стандарда за 

акредитацију научно-истраживачких установа који су уопштени и недовољно прецизни, а 

како су докторске студије тек недавно уведене, још увек нису развијене методе и 

критеријуми за комплетно вредновање рада студената докторских студија. 

Студијски програми докторских студија су ограничени на 180 ЕСПБ и на три године, а 

опште је мишљење да је то време веома кратко. 

На већем броју универзитета докторске студије немају потпуну транспарентност, не 

објављују се подаци о дисертацијама, менторима итд. 

1. Налази SWОТ анализе 

Унутрашње снаге 

Академска заједница Србије има велико искуство у образовању доктора. 

По увођењу докторских студија као трећег циклуса Болоњског процеса знатно је порасло 

интересовање студената за наставак студија на докторским студијама. 

У Републици Србији непрекидно расте истраживачка изврсност која се огледа у броју 

радова на SCI, SSCI и AHSCI и цитираности. 

У претходним годинама је унапређена истраживачка инфраструктура, у току је 

значајна набавка најсавременије опреме и изградња капиталних инфраструктурних објеката 

у свим универзитетским центрима. 

Унутрашње слабости 

1) Република Србија је међу земљама с највећим „одливом мозгова”; 

2) Истраживачки капацитети су разједињени; 

3) Истраживања у веома малој мери воде према патентима и иновацијама; 

4) Мала је заступљеност примењених истраживања; 

5) Факултети не поштују постојеће стандарде, а спремност за прихватање унапређења 

квалитета кроз увођење строжих стандарда на незавидном је нивоу; 

6) Докторске студије нису усмерене према пословима у неакадемском сектору и на 

тржишту рада. 

Спољне прилике 

1) Даљи развој и интензивирање међународне сарадње кроз учешће наших 

истраживачких тимова у иницијативама ФП7 и Хоризонт 2020 и у билатералним пројектима, 
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допринеће квалитету истраживања, међународној конкурентности и побољшању докторских 

студија; 

2) Значајна улагања у инфраструктурне објекте и научно-технолошке паркове 

(Београд, Ниш, Крагујевац, Нови Сад, Центар за нанонауке, Центар за матичне ћелије), као и 

средства која ће се реализовати кроз Фонд за иновациону делатност, створиће бољу основу 

за ангажовање у истраживањима и технолошком развоју и студената докторских студија и 

младих доктора наука; 

3) Коришћење могућности за усавршавање кроз програме Erazmus, Erazmusmundus, 

Leonarodo da Vinchi и Marie Ciriei акција.  

 Спољне неприлике/ризици/опасности 

1) Није довољно развијена друштвена свест о потреби да се кроз докторске студије 

образују специјалисти највишег нивоа образовања потребни у свим областима живота и рада; 

2) Тржиште рада не препознаје докторске студије, као највиши образовни ниво; 

3) У другим секторима нису исказане потребе за докторима наука; 

4) Земље ЕУ имају стратегију да привлаче најталентованије студенте на докторске 

студије, па уводе SCI визу и омогућују изванредне услове за истраживање – то ће додатно 

утицати на одлазак студената из Републике Србије. 

4.  Стратегија развоја докторских студија 

Главни изазови и опредељење стратегије су: 

1) Истраживања сваког студента током докторских студија уврстити у истраживачки 

пројекат, домаћи или међународни и то правило треба уградити у стратешка документа 

ВШУ, стандарде за акредитацију и унутрашњу проверу квалитета;  

2) Објединити високо образовање и истраживање, спровести функционалну 

интеграцију универзитета и остварити везу са истраживањима у институтима и мрежно 

повезивање одређених области између универзитета.  

5.  Стратегија достизања визије – политике, акције и мере 

Стратешки циљеви Индикатори напретка 

ИСХОДИ ИСТРАЖИВАЊА 

Сви универзитети организују научно-

истраживачки рад, универзитети уметности 

истраживачко-уметнички рад. Непрекидно 

јачати истраживачки капацитет и изврсност 

универзитета  

Усвојене стратегије и акциони планови 

научно истраживачког развоја универзитета  

Извештаји о раду универзитета 

Међународне и домаће ранг-листе 

универзитета  

Докторске студије су део организованог 

научно- истраживачког рада  

Свака докторска дисертација се реализује 

у оквиру сопственог, националног или 

међународног истраживачког пројекта  

стратегија универзитета  

Број публикација, патената и иновација  

Број домаћих и међународних пројеката  

 



����

�

Подстицати успешне установе и 

појединце кроз: додатно финансирање 

истраживања, набавку нове истраживачке 

опреме, погодности при конкурисању за нове 

пројекте  

Увести награђивање успешних научно-

истраживачких установа и појединца��

Пораст броја публикација. Повећан број 

иновација и патената. Повећан број доктора 

наука  

Годишње награде универзитета за 

најуспешнију дисертацију и најуспешније 

истраживаче 

Користити средства из других извора у 

побољшавању услова за истраживачки рад 

(нова опрема, простор за рад и др.), за већи 

обим усавршавања у иностранству и 

побољшање статуса личног животног 

стандарда студената докторских студија итд. 

Број међународних пројеката, студијских 

боравака, гостујућих професора на 

иностраним универзитетима 

Истраживачка инфраструктура 

Докторске студије у пољу уметности 

редефинисати, унапредити и ускладити са 

савременим кретањима у свету те с 

потребама наших ВШУ, уметничких 

институција и установа културе   

Спровести обимну расправу уз учешће 

уметничке и академске јавности и 

послодаваца: дефинисати јасне циљеве и 

исходе докторских студија на пољу 

уметности��

Стандарди за акредитацију и докторских 

студија на пољу уметности 

Иновирани и измењени студијски програми 

ИСТРАЖИВАЧКО ОКРУЖЕЊЕ 

Повећати критичну масу истраживачких 

ресурса кроз различите облике функционалне 

интеграције универзитета и државних 

института  

Формирати истраживачке мреже између 

универзитета. Неке институте укључити у 

универзитете  

Формирати Националне институте  

Прелазак и размена наставника и 

истраживача  

Број заједничких истраживачких пројеката и 

студијских програма 

Број државних института који су у саставу 

универзитета 

Национални институти 

Успоставити систем који омогућава и 

промовише интердисциплинарне, 

мултидисциплинарне и заједничке студијске 

програме унутар и између универзитета  

Стандарди за акредитацију интер-

дисциплинарних мулти-дисциплинарних 

студијских програма. Број интер-

дисциплинарних мулти-дисциплинарних и 

заједничких студијских програма 

Непрекидно иновирати опрему за 

истраживање. 
Стање истраживачке инфраструктуре 



��	�

�

Организовати „докторске школе” у 

областима које су атрактивне на регионалном 

и интернационалном нивоу. Омогућити да 

Национални институти у оквиру 

универзитета формирају „докторске школе” у 

областима где постоји изузетно 

истраживачко окружење (изванредна 

опремљеност, истраживачки резултати и 

кадар који је интернационално 

препознатљив) 

„Докторске школе” усмерити према 

страним студентима а наставу организовати 

на енглеском језику  

Закон о високом образовању и научно 

истраживачком раду 

Број развијених докторских школа и њихова 

међународна препознатљивост 

Већи број компетентних ментора у области 

Докторске студије за област образовања и 

образовних политика формирати као 

„националну докторску школу” уз учешће 

свих државних универзитета. Активност 

подржати одговарајућим обликом 

финансирања 

Закон о високом образовању и научно 

истраживачком раду  

Стандарди за акредитацију  

 

Универзитетима и факултетима који 

немају критичну масу наставника с 

интернационално препознатљивим 

резултатима у области докторских студија 

(мање од 10 наставника) омогућити да 

реализују студије кроз заједничке студијске 

програме 

Закон о високом образовању и научно 

истраживачком раду. Стандарди за 

акредитацију универзитета 

Заједнички студијски програми 

Докторске студије у појединим областима 

повезивати у мрежу и омогућити унутар 

система мобилност наставника и студената  

Заједнички студијски програми, коришћење 

истраживачке опреме, размена наставника. 

Стандарди за акредитацију 

РЕЛЕВАНТНОСТ 

Модификовати постојеће програме и 

креирати нове уводећи садржаје кроз које се 

развија: лидерство, инвентивност, 

иновативност и усмереност ка 

предузетништву 

Број доктора наука који настављају каријеру 

у не-академском сектору 

Број нових и модификованих студијских 

програма 

Степен задовољења потреба тржишта рада 

Интензивирати сарадњу с привредним и 

јавним сектором, формирати заједничке 

консултантске тимове за развој нових 

студијских програма  

Укључивати истакнуте стручњаке из 

неакадемског сектора, нарочито ако се 

формирају „професионални докторати” 

Укључити се у акцију индустријски 

докторати – European Indusтrial Doctorates – 

Marie Cirie Actions. 

 

Број студијских програма  

Број студената  
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Увести обавезно постдокторско 

усавршавање за оне докторе наука који желе 

академску каријеру  

Разрадити систем финансирања 

(национални и интернационални фондови и 

пројекти итд.)  

Сваког домаћег студента током студија 

ангажовати у наставном процесу најмање 

током једног семестра, с минимално четири 

часа наставе 

 

 

Закон о високом образовању и научно- 

истраживачком раду 

Младим докторима дати специјалне 

погодности да започну самосталне 

истраживачке пројекте, рад у оквиру 

технолошких паркова, иновационих центара, 

центара изврсности и истраживачко 

развојних центара те „spin-offs” фирми  

Број патената и иновативних решења 

Број награда за најбољи патент и иновацију 

Отварати радна места за највиши степен 

квалификација, како у високом образовању, 

тако у научноистраживачким и културним 

установама, привредном сектору  и другим 

областима у којима доктори наука треба да 

имају водећу улогу   

Степен запошљавања доктора наука. 

Национални оквир квалификација 

У јавном сектору дефинисати послове за 

које је потребан највиши ниво знања и 

вештина који се стиче током докторских 

студија   

Дефинисани послови за које је потребан 

највиши ниво знања и вештина који се стиче 

током докторских студија   

МЕЂУНАРОДНА ОТВОРЕНОСТ 

Усвојити националну стратегију која 

обухвата мобилност иностраних и домаћих 

наставника и студената Успоставити 

механизме подршке мобилности најбољих 

студената из Републике Србије и долазак 

добрих студената у Републику Србију 

Стратегија мобилности у високом 

образовању 

Стратегија мобилности наставника и 

студената универзитета 

Једноставне и транспарентне процедуре за 

добијање стипендија и других облика 

подршке  

Успоставити системе подршке за учешће 

наставника и студената на међународним 

истраживачким пројектима, при том 

мобилност студената везивати непосредно за 

докторску дисертацију а мобилност 

наставника за правила за унапређења  

Интензивирати све активности везане за 

различите европске иницијативе, као што су: 

FP или Еrazmus, Erazmus Mundus итд. 

Број међународних пројеката 

Пораст размене наставника 

Фонд за међународну сарадњу 

Број студената који остварује мобилност у 

иностранству и број иностраних студената у 

Републици Србији  
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Развити механизме и услове за 

ангажовање иностраних наставника и 

истраживача  

Број иностраних нaставника и истраживача 

Успоставити регионалну сарадњу 

западно-балканских земаља као пример 

добре праксе у оквиру регионалне 

мобилности  

Решити административне проблеме с 

боравишним и радним статусом странаца, 

како би се омогућило њихово ангажовање, 

студирање и запошљавање у 

високошколским установама�

 

Уговори о билатералној сарадњи 

Билатерални истраживачки пројекти 

Измена законске регулативе 

Заједнички студијски програми с 

иностраним универзитетима, заједничке или 

двоструке дипломе 

 Уводити студијске програме на 

енглеском и другим светским језицима.  

 

Број заједничких студијских програма 

Број доктора на заједничким студијским 

програмима 

Број студијских програма на енглеском 

језику 

ОБУХВАТ 

Уписну политику ускладити сa реалним 

истраживачким капацитетима домаћих 

високошколских установа, сваком студенту 

обезбедити услове за рад (укључење у 

истраживачки пројекат, компетентног 

ментора, радно место, место у лабораторији и 

опрему), и све то верификовати кроз 

акредитацију��

Стратегија научног развоја 

универзитета. 

Стандарди за акредитацију докторских 

студија  

Акт којим се уређује финансирање 

докторских студија и студента докторских 

студија 

Број уписаних студената по појединим 

областима ускладити са стратешким 

приоритетима, подстицати студирање 

природних и техничко-технолошких наука 

које су битне за научни и технолошки развој 

земље�

Акциони план за реализацију 

одговарајућих стратешких докумената  

 

Развити целовит систем финансирања 

докторских студија усмерен према 

студентима који су постигли изванредне 

академске резултате и кроз претходно 

образовање показали изражен смисао за 

истраживачки рад а свој лични и 

професионални развој остварују у земљи и 

при томе постижу интернационално 

препознатљиве резултате��

Акт којим се уређује финансирање 

докторских студија и студената докторских 

студија  

Број студената докторских студија 

финансираних из буџета 

Годишњи извештај о реализацији 

докторских студија 
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Студентима докторских студија дати 

статус младих истраживача 

Дефинисати узајамна права и обавезе 

студената и високошколских установа 

Акт којим се уређује финансирање 

докторских студија и студената докторских 

студија  

Уговори о узајамним правима и обавезама 

студената докторских студија и 

високошколске установе 

Развијеним системом финансирања 

повећавати обухват, и до 2020. године 

обухватити минимално 10% студената који 

су завршили мастер или интегрисане студије�

Акт којим се уређује финансирање 

докторских студија и студената докторских 

студија  

 

Упис иностраних студента и студента из 

региона (користити наше компаративне 

предности – постојање низа развијених 

истраживачких области) што ће у одређеној 

мери допринети јачању материјалне базе 

универзитета�

Стратегија мобилности у високом 

образовању Србије  

ЕФИКАСНОСТ 

Стално пратити и подстицати напредак 

сваког уписаног студента докторских студија  

Закон о високом образовању и научно 

истраживачком раду 

Број студената који су у предвиђеном року 

завршили докторске студије 

Редефинисати дужину трајања докторских 

студија, и у областима где је неопходно 

докторске студије продужити на четири или 

пет година 

Извршити структурне промене 

Продужити истраживања  

Статути универзитета 

Закон о високом образовању и научно 

истраживачком раду 

 

КВАЛИТЕТ 

Примењивати Европске стандарде (ESG), 

јачати механизме унутрашње контроле 

квалитета  

Развити механизме и критеријуме за 

систематско праћење, оцену и промоцију 

резултата научно-истраживачког рада: 

установа, студената докторских студија и 

свих лица ангажованих у образовном и 

истраживачком процесу 

Публикације универзитета у складу са ESG 

Акт о класификацији и рангирању 

институција високог образовања 

 

Етички кодекс у високом образовању и 

страживању  

Прихваћен и успостављен етички кодекс у 

свим високошколским установама 

Унапредити постојећи систем квалитета. 

Увести специфичне индикаторе квалитета за 

свако образовно-научно и образовно-

уметничко поље и дисциплине (исход 

истраживања, ефикасност окончања студија, 

број доктора у односу на број уписаних итд..  

Унапређени стандарди и процедуре за 

акредитацију докторских студија 

Индикатори квалитета за образовно-

уметничка поља и дисциплине  
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Повећати број наставника који имају 

истраживачке компетенције и међународно 

признате резултате 

 Поред наставника са универзитета и 

истраживача у одговарајућем звању, ментори 

могу бити и чланови САНУ и пензионисани 

наставници који су истраживачки активни. 

Изборе ментора (за научне области 

FRAСCATI) спроводити на нивоу земље, 

примењујући јединствене критеријуме и 

процедуре. 

 Изборе наставника и истраживача  

оглашавати преко EUROAXСESS мреже  

преко које се остварује интернационална 

мобилност наставника 

 

 

 

Закон о високом образовању и научно- 

истраживачком раду  

Усвојени и примењени критеријуми за 

изборе наставника на универзитету  

Регистар наставника  

Усвојени посебни критеријуми за изборе 

ментора. Регистар ментора.  

Република Србија у EURAXESS мрежи 

Докторска дисертација: Поштовати 

стандарде у погледу исхода докторске 

дисертације  

Увести међународну рецензију 

докторских дисертација (рецензенти могу 

бити наши научници из дијаспоре или 

странци уколико су тезе писане на енглеском 

) и регистар докторских дисертација  

Тему  докторске дисертације, 

компетенције ментора и текст одбрањене 

докторске дисертације у електронском 

облику обавезно јавно објављивати 

 

 

Јединствена правила о докторској 

дисертацији Регистар докторских 

дисертација  

Електронска база докторских дисертација 

Републике Србије  

6.  Потребне промене у окружењу докторских студија 

1) Установити одговарајуће и одрживо финансирање које обавезно треба да обухвати: 

финансирање истраживања (што укључује истраживачку опрему и трошкове истраживања), 

финансирање наставе, супервизије и менторског рада, и финансирање самог студента 

докторских студија помоћу стипендија или плата – за докторанте запослене на ВШУ; 

2) Студентима докторских студија обезбедити основна права која проистичу из рада – 

право на зараду, здравствено и пензионо осигурање – те ауторска и патентна права која 

проистичу из њихових истраживања, јер су они истраживачи почетници који чине основну 

радну снагу у пословима истраживања, средства из јавних извора селективно упућивати у 

одређене приоритетне области, одређеним олакшицама стимулисати привредни сектор да 

улаже у докторске студије и кроз партнерство универзитета и других институција и фондова 

установити и друге облике финансирања;  

3) Реформом укупног предуниверзитетског образовања смањити удео репродуктивних 

знања, а повећати садржаје који код ученика развијају креативност, критичко мишљење и 

склоност истраживањима, а на свим нивоима образовања створити услове за 

експерименталну наставу и тренинг наставника;  
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4) Непрекидно развијати и унапређивати рад с талентима, с тим да универзитети треба 

да успоставе специјалне програме намењене талентованим ученицима и да у највећој могућој 

мери интензивирају сарадњу са установама као што су Математичка и Филолошка гимназија, 

са истраживачким станицама (Истраживачка станица Петница) и Центром за промоцију 

науке уз обједињење свих фондова који подржавају таленте;  

5) Студентима основних и нарочито онима с мастер студија обезбедити услове да се 

кроз самосталне пројекте непосредно сусретну са истраживачким радом, а на нивоу 

универзитета установити фонд из кога ће изванредни студенти основних студија добијати 

подршку за научно-истраживачки рад током студија; 

6) На нивоу факултета формирати истраживачке пројекте и у њих, кроз јавни позив, 

укључивати студенте, а истраживачки рад студената афирмисати, подстицати и награђивати, 

омогућити им учешће на домаћим и међународним научним скуповима.  

7.  Стратешке релације докторских студија с другим системима 

Опште релације докторских студија и других система 

Подстицати непрекидну размену студената и запослених између ВШУ, привреде, 

културних и других сектора. Успоставити структуре и процедуре у којима шира друштвена 

заједница учествује у различитим активностима везаним за докторске студије, што укључује 

дизајнирање модула и студијских програма, њихову ревизију и акредитацију. Доктори наука 

морају бити препознати на тржишту радне снаге, за послове највишег нивоа знања и 

вештина. У сваком сектору предвидети квалификацију IСCED ( 6 (1997), (8 2011) ) нивоа.  

Докторске студије – привреда 

Подизање нивоа конкурентности земље и развој иновативности јесте непосредна веза 

између докторских студија и привреде. Кроз сарадњу привредних друштава, државе и 

академског сектора у областима: фабрике будућности, енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије, развој аграра, тј. технолошке платформе за производњу хране – створити 

нову генерацију доктора наука оспособљених и за развој нових технологија и за ефикасни 

трансфер технологија и њихову инкорпорацију у производни систем Републике Србије.  

Докторске студије треба да буду један од ослонаца за постављање националне 

технолошке платформе Републике Србије. Малим и средњим предузећима и другим 

привредним субјектима треба омогућити да под повољним пореским олакшицама 

запошљавају докторе наука и улажу у истраживање кроз докторске студије. Условити да се у 

пројекте који се директно односе на развој производа и услуга а финансирају се из фондова 

(као што је Фонд за иновациону делатност) обавезно укључују студенти докторских студија. 

Докторске студије – здравство 

У области медицинских наука треба увести потпуно нови систем организације који 

обједињује образовање, истраживање и здравство, и на тај начин омогућити функционалну 

везу између различитих институција система и различитих министарстава. Посебним 

прописима и стандардима регулисати докторске студије из области клиничке медицине, 

уводећи регулативу која важи у земљама ЕУ.  
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Докторске студије – култура 

Истраживање у области уметности, друштвеним и хуманистичким наукама 

фундаментално је битно за развој друштва, унапређење културног идентитета и очување 

националног идентитета. Конкретни пример социјалног и економског утицаја истраживања у 

области уметности, друштвених и хуманистичких наука види се у директном утицају на 

извођачке уметности, креативну индустрију, финансијске сервисе и туризам.  

Докторске студије – заштита човекове средине  

Потреба за мулти-дисциплинарним знањима најизраженија је у области заштите животне 

средине. Држава треба да што више подржава докторске студије у овој области управо због 

неопходних промена које прате непрекидни развој стандарда за контролу, познавање 

еколошких стандарда, развој нових технологија за рециклажу, и све заступљеније потребе за 

производним процесима и производима који су нешкодљиви за животну средину. Државне 

институције задужене за област заштите животне средине непосредно би исказивале потребе 

за истраживањима у овој области, кроз докторске студије усмеравале своје кадрове да 

докторирају и постављале универзитетима захтеве за образовање истраживача у 

специфичним областима.  

Докторске студије – јавна управа 

Савремeна јавна управа захтеваће да на свим професионалним местима раде стручњаци 

највишег нивоа знања и образовања. То је неoпходно остварити, не само због развоја 

државне администрације и руковођења у њој, већ и у вођењу и развоју јавних предузећа, и 

другим пословима који ће захтевати савремено образоване стручњаке. За задовољење ових 

потреба треба установити стратешко партнерство државних органа и институција и 

универзитета који имају истраживачки капацитет да понуде интердисциплинарна 

истраживања (из области права, економије, политичких наука, менаџмента, етике, 

информационих технологија). Унапређење и осавремењавање државне управе треба 

остварити кроз унапређени кадровски потенцијал створен кроз прилагођени и савремен 

концепт докторских студија. 
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ПРИЛОГ 6. АНАЛИЗА АНКЕТЕ О СТАЊУ НА ДОКТОРСКИМ 

СТУДИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ИЗ УГЛА ДОКТОРАНАТА 
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