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1. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

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, повећати одговорност ментора и високошколских установа у сваком елементу 
процеса  реализације докторских студија.  

Унапредити стандарде и процедуре за акредитацију докторских студија. 
Усвојити Етички кодекс у високом образовању и истраживању. 
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. 

Усвојити посебне јединствене критеријуме за изборе ментора. 
 
2. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ПРОЦЕСА 

Тему   докторске дисертације, компетенције ментора и текст одбрањене докторске дисертације у 
електронском облику обавезно  јавно објављивати. 

Увести Регистар докторских дисертација на свим универзитетима.   
Увести Електронску базу докторских дисертација Републике Србије – репозиторијум. 

 
3. ОДНОС ФАКУЛТЕТА И ИНСТИТУТА 

Повећати критичну масу истраживачких ресурса кроз различите облике функционалне  интеграције 
универзитета и државних института: 

− Омогућити прелазак и размену наставника и истраживача, 
− Организовати „докторске школе” – Већи број компетентних ментора у области. 

 
4. ФИНАНСИРАЊЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

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. 

Развити целовит систем финансирања докторских студија усмерен према студентима који су постигли 
изванредне академске резултате. 

Усвојити Акт којим се уређује финансирање докторских студија и студента докторских студија. 
 
5. ЗАПОШЉАВАЊЕ СТУДЕНАТА НАКОН ЗАВРШЕТКА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

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. 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 и повезати са 
Националним оквиром квалификација. 

 
6. Редефинисати дужину трајања докторских студија и, у областима где је неопходно, докторске студије 

продужити на четири или пет година (да ли је оправдано користити ЕСПБ систем у докторским 
студијама?). 

 
7. Донети нове или измењене: 1. Закон о високом образовању и 2. Закон о научно истраживачком раду. 
 
8. Радна група коју ће чинити чланови Националног савета за научни и технолошки развој, 
Националног савета за високо образовање и КАПК ће сачинити Извештај о реализацији 
докторских студија и јавно га публиковати.   


