ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ РОДОС: ПРЕДЛОГ
На основу члана 27. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник
РС“ бр. 110/05,50/06-испр. И 18/10),
Министар просвете наукe и технолошкog развојa Републике Србије доноси
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, начин и поступак за суфинансирања докторских
студија из средстава буџета Републике Србије.
Члан 2.
Докторске студије имају за циљ стицање научних знања и академских вештина које
омогућавају самостално вођење оригиналних и научно заснованих истраживања, критичку
процену истраживања других и оспособљеност за иновативни рад.
Ради постизања овог циља Република Србија издваја одређена средства из буџета за
суфинансирање докторских студија чиме се постиже повећање истраживачког и иновативног
капацитета земље.
Члан 3.
Средства за суфинансирање докторских студија обезбеђују се у буџету Републике
Србије.
Висину потребних средстава утврђујe министарствo надлежно за научноистраживачку
делатност (у даљем тексту: министарство) и предлажe Влади РС на усвајање у оквиру
предлога буџета за сваку годину.
Члан 4.
Право на суфинансирање докторских студија у смислу члана 1. овог правилника има
студент уписан на докторске студије на високошколскиј установи чији оснивач је Република
Србија.
Право из става 1. овог члана остварује се на основу програма пројектног финансирања
који је од општег интереса за земљу а које утврђује министар.
Студент који добије подршку за суфинансирање докторских студија је обавезан да
успешно заврши уписане докторске студије и спроведе истраживања у складу са циљевима и
задацима пројекта на коме је ангажован.
Студент је у обавези да се у свом истраживачком раду придржава етичких принципа.
Члан 5.
Министарство утврђује број места за суфинансирање докторских студија у складу са
Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020 по утврђеним приоритетима и програмима
који су од општег интереса за развој Србије, уз претходно прибављено мишљење
Националног савета за научни и технолошки развој.
Број места се утврђује по одговарајућим научним областима.

Члан 6.
Министарство расписује јавни позив за суфинансирање докторских студија који садржи
следеће податке:
-

број места за суфинансирање

-

научне области за суфинансирање

-

услове за кандидате

-

мерила и критеријуме за избора кандидата

-

потребне доказе да испуњава услове и др.
Члан 7.

Право учешћа по јавном позиву има студент уписан на докторске академске студије на
високошколској установи чији је оснивач Република Србија, који испуњава следеће услове:
-

има мање од 27 година; односно 29 година уколико је претходно стекао две године
радног стажа у струци;
држављанин је Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 9,00
(девет);
уписан је на акредитовани студијски програм докторских студија и који је стекао
услов за упис друге године докторских студија.
Члан 8.

Суфинансирање докторских студија реализује се укључивањем студента докторских
студија у научноистраживачки рад у оквиру пројеката који се реализују у
научноистраживачким организацијама
Члан 9.
Сваке године научноистраживачке организације сачињавају и јавно објављују (на својим
сајтовима) листу пројеката са потребним бројем студената докторских студија и именима
потенцијалних ментора. (можда рок, рецимо фебруар-март)
Студент и потенцијални ментор заједно учествују на конкурсу који министарство
спроводи. Оквирни програм истраживања у докторској дисертацији саставни је део пријаве
на конкурс.
Члан 10.
За сваку научну област сачињава се ранг листа пријављених кандидата, према следећим
општим критеријумима:
Успех кандидата у претходном школовању носи максимално 60 бодова: 1. просечна
оцена (50 бодова), 2. истраживачки резултати (10 бодова);
Успешност ментора који је прихватио да води кандидата: 1. руковођење израдама
докторских дисертација (максимално 10 бодова), 2. истраживачка категорија А/Т
(максимално 10 бодова);
Успешност пројекта: у претходној истраживачкој години (максимално 20 бодова) или
место на ранг листи пројекта на почетку пројектног циклуса (максимално 20 бодова);

Бонус за младог ментора (у научном или истраживачком звању) десет година након
одбрањене докторске дисертације (максимално 10 бодова).
Процедура рангирања и избор кандидата чији ће истраживачки рад бити суфинансиран
се врши по процедури која се обавља јавно и транспарентно.
Члан 11.
Обрачун средстава за суфинансирање докторских студија садржи:
-

лична примања - бруто зараду докторанта;
директне материјалне трошкове намењене истраживачком раду докторанта;
административне, режијске и друге трошкове.

Докторанту се обезбеђује месечна бруто зарада и друга примања по основу рада, за
време на које је ангажован на пројекту, коју министарство годишње утврђује, у складу са
буџетом и правилима финансирања пројекта на коме је студент ангажован.
Висина примања се утврђује на основу критеријума утврђених актом о финансирању
пројекта по програмима од општег интереса.
Члан 12.
Суфинансирање докторских студија студената докторских студија се регулише уговором
између министарства, НИО која студента ангажује (запошљава), високошколске установе
која изводи дати програм докторских студија и студента.
НИО која студента ангажује студенту обезбеђује услове за истраживање и напредовање
по програму који је унапред утврђен.
Уговором се дефинишу права, обавезе студента и програм који током докторских
студија студент треба да реализује.
Члан 13.
Студент се ангажује /запошљава на време од три године, са могућношћу продужетка још
једну годину ако из оправданих разлога није окончао докторске студије одбранивши
докторску дисертацију.
Временско ангажовање студента је 8 месеци годишње када студент у високошколској
установи обавља послове асистента односно 12 месеци годишње када је студент истраживач
сарадник у научном или истраживачко развојном институту, иновационом центру.
Члан 14.
Наставно научно веће високошколске установе најкасније три месеца након
потписивања уговора о кофинансирању докторских студија именује менторски тим.
По правилу менторски тим има три члана а у састав увек улази ментор и руководилац
пројекта на коме је студент ангажован.
Високошколска организација која реализује студијски програм на који је студент уписан
на предлог менторског тима доноси план којим се дефинишу: област истраживања којом ће
се студент бавити, листа обавезних и изборних предмета које ће студент полагати итд.

Члан 15.
Ментор се стара да студент током својих студија има потпуно уважавање у складу са
добром праксом и академским нормама.
Дефинише се број радних сати на месечном нивоу које је ментор у обавези да посвети
студенту у дискусији везаној за напредак његових истраживања и других активности
дефинисаних студијским програмом докторских студија на које је студент уписан.
На предлог ментора менторски тим се састаје са студентом по правилу најмање три пута
годишње.
Члан 16.
Сваке године менторски тим заједно са студентом сачињава извештај о напретку
студента који садржи податке о обављеним наставним и истраживачким активностима и
доставља га наставно-научном већу или научном већу и министарству, по процедури коју је
прописало министарство.
Суфинансирање студената докторских студија се након позитивног извештаја продужава
сваке године, а највише до укупно четири године.
Негативан извештај о напретку узрокује престанак суфинансирања студента докторских
студија.
Члан 17.
У циљу координације рада у реализацији овог акта, министар образујe радну групу
надлежну за докторске студије (у даљем тексту: Радна група).
Радна група има ......... чланова, од којих:
- ....... члана чине представници министарства, по правилу помоћници министра
- ......... из реда истакнутих личности из научних области: природно-математичке науке,
техничко-технолошке, друштвене-хуманистичке науке, медицинске науке и
уметност, на предлог регистрованих НИО);
- по један члан из састава Националног савета за високо образовање и Националног
савета за науку и технолошки развој (у даљем тексту: надлежни национални савети);
- ... члана представника из привреде (доктори наука) на предлог Привредне коморе
Србије.
Мандат чланова савета је пет година.
Члан 18.
Радна група, има следеће надлежности:
-

-

прати спровођење стратегије високог образовања и стратегије научног и технолошког
развоја у домену докторских студија;
предлаже приоритетне области за финансирање докторских студијских програма на
основу стратегија и политика у области високог образовања и научног и технолошког
развоја;
предлаже критеријуме за спровођење конкурса за кофинансирање докторских студија;
даје мишљење о висини потребних средстава за кофинансирање докторских студија;
усаглашава доношење прописа којима се уређују питања од значаја за студијске
програме докторских студија са надлежним националним саветима;
усваја извештаје о напретку студената докторских студија;

-

усваја пословник о свом раду.

