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Поштована / Поштовани, 

 
Позивамо Вас на Заједничку седницу Националног савета за високо образовање и Националног 
савета за научни и технолошки развој посвећену докторским студијама у Србији, која ће се 

одржати у четвртак, 04.12.2014. године, са почетком у 11:00 часова, у Свечаној сали Ректората 
Универзитета у Београду (Студентски трг 1). 
 
На седници ће бити представљена публикација Докторске студије у Србији, приређена у оквиру 
ТЕМПУС пројекта RODOS (Restructuring of Doctoral Studies in Serbia), у којој су обрађени и 

критички анализирани подаци анкете о докторским студијама, спроведене  међу свим 

акредитованим универзитетима и факултетима у Републици Србији, током лета 2014. године. 
 
Поред председника националних савета, проф. др Вере Дондур и проф. др Срђана Станковића, 
учесницима ће се обратити: 

Проф. др Александар Белић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Проф. др Зоран Машић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Проф. др Брако Ковачевић, Конференција универзитета Србије 
Академик Ђорђе Шијачки, Српска академија наука и уметности 
Проф. др Радмила Маринковић-Недучин, Национални савет за високо образовање 
Проф. др Вера Ковачевић-Вујчић, Комисија за акредитацију и проверу квалитета 
Проф. др Иванка Поповић, Универзитет у Београду 
Слободан Радичев, Удружење студената докторских студија и младих истраживача Србије 

 
Седници ће присуствовати, поред чланова два национална савета, ректори и декани 
акредитованих универзитета и факултета у Србији, директори научних института, представници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Српске академије наука и уметности, 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Одбора за акредитацију научно-истраживачких 

организација и студената. 
 
Агенда се налази у прилогу овог позива. 
 
Додатне информације: Александар Јовић, 064/2201984, 011/3336691, aleksandar.jovic@ffh.bg.ac.rs 
 
Срдачан поздрав, 
Проф. др Срђан Станковић, председник Националног савета за високо образовање 
Проф. др Вера Дондур, председник Националног савета за научни и технолошки развој 


