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Заједничка седница Националног савета за високо образовање и Националног савета за 

научни и технолошки развој, посвећена докторским студијама у Србији, одржана је у 

четвртак, 04. децембра 2014. године. У раду седнице су поред чланова два савета, 

учествовали ректори и декани државних и приватних универзитета, као и бројни чланови 

академске заједнице.  

 

Председник Националног савета за високо образовање, проф. др Станковић, подсетио је 

присутне да су два савета разматрала проблем докторских студија на заједничкој седници 

одржаној  9. јуна 2014. године, када је и формирана радна група чији је резултат рада у 

сагледавању докторских студија, презентиран у публикацији Докторске студије у Србији.  

Проф. Станковић је је напоменуо да су  све активности део контекста пројекта РОДОС и 

дао кратак осврт на публикацију и целине у њој. 

 

Поздрављајући присутне, државни секретар др Белић,  нагласио је да су докторске студије 

кључни ресурс за подмлађивање и генерисање кадрова и да ће се Министарство у том 

смислу трудити да очува и унапреди постојећи систем финансирања докторских студија. 

Министарство ће и даље укључивати један број младих истраживача на пројекте, а 

расписаће и конкурс за избор нових стипендиста, пру чему ће посебна пажња бити 

посвећена статусу студената финансираних из различитих извора- стипендије, пројекти, 

итд.  

 

Академик Ракић је истакао да је САНУ један од партнера на пројекту РОДОС а да је ово 

веома значајан документ који би требало да да одговор на проблеме са којима се сусрећу 

докторанти који се школују по Болоњи. Докторске студије као део укупних студија имају 

посебан квалитет и дају значајан допринос у изради стратегије научног и технолошког 



развоја у наредном периоду и стварању законодавних одредби у високом образовању. 

Последњих година, међутим, како је нагласио академик Ракић, имамо поплаву доктората 

ради форме и звања. Иако на докторским студијама у овом тренутку има 10499 студената, 

постоји констатан захтев за повећањем доктора наука.Са њима би требало да раде они 

који могу, а не као код нас где један ментор ради са десет или 15 студената.Не смемо, 

међутим, нагласио је академик Ракић,  ни да дозволимо да да докторске студије буду 

масовне, да буду курсеви, већ интеракција заједничког рада и наставника и доктораната. У 

том смислу, докторске студије могле би да се полажу у институтима  као елитним 

институцијама, са респекатбилним научним потенцијалом. 

 

 

Проф. др Вера Дондур је износећи податке о стању највишег нивоа образовања нагласила 

да укупан број студената докторских студија и магистара који имају пријављену 

докторску дисертaцију износи 14331 а да је укупан број активних доктора наука 

16972.Ако се томе дода и податак о порасту броја студената докторских студија на свим 

акредитованим универзитетима /10500/, као и 3832 пријављене докторске дисертације 

магистара наука у 2014.години, поставља  питање да ли је то пуно или не докторских 

студената и где ће се у наредном периоду сви они запослити, као и колики ће бити 

друштвени и економски допринос доктора које сада школујемо. Проф. др Вера Дондур, 

предложила  је успостављање оптималног времена потребног за  докторске студије, које не треба 

да буде исто за сва научна поља, као и то да би Република Србија требало да има јединствени 

регистар како би се могло видети колико је доктората стечено на ком универзитету. 

 

 

Проф. др Бранко Ковачевић, декан Електротехничког факултета, рекао је да је држава 

направила велику грешку када је укинула Министарство науке, имајући у виду да је 

високо школство дубоко везано за науку и да правог високог школства нема без 

истраживачког рада. Када се ради о смањењу буџета, средства се прво смањују високом 

образовању и науци, што ће и сада бити случај. У случају докторских студија, прва брана 

од лошег квалитета је транспарентност. Од укупног броја студената скоро 3%  оде на 

докторске студије, а на једног кандидата имамо 0,9 ментора иако је менторство виђено као 



веома важан елеменат система. Проф. Ковачевић је такође поставио питање колико 

доктора наука ради у привреди и где заврше остали доктори наука. Можда је решење, 

нагласио је проф. Ковачевић у формирању школе докторских студија, а можда је могуће 

успоставити сарадњу са универзитетима и КОНУС-ом на питањима од заједничког 

интереса-обнови кадрова, иновацијама и трансферу знања и технологије у друштво. 

 

Проф. др Шијачки, члан Националног савета за високо образовање је у свом излагању 

представио следеће чињенице - изразито убрзани развој науке са интензивним 

истраживачким активностима на пројектима, посебно када се ради о публиковању 

научних радова.Као пoследица убрзаног развоја друштва јавља се и прилично масивна 

продукција доктора наука. Решење такође види у отварању школа докторских студија, као 

и у Стратегији образовања која има квалитета решења за проблем докторских студија. 

 

Проф. др Вера Вујичић, Комисија за акредитацију и проверу квалитета, своје излагање 

почела је информацијом да је Комисија за акредитацију и проверу квалитета уписана у 

Европски регистар агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању /European 

Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR /,  као једина чија земља није 

чланица Европске уније. 

Проф. Вујичић је посебну пажњу посветила стандардима за акредитацију студијских 

програма докторских студија. Да би установа добила акредитацију за студијски програм 

докторских студија мора да задовољи 12. стандарда, при чему је Јавност, нов стандард, и 

односи се на потребу да установа установи дигитални репозиторијум одбрањених 

докторских дисертација. Стандардима је такође предвиђено и постепено пооштравање 

услова за менторе у пољима природно-математичких, техничко-технолошких, 

медицинских наука и друштвено-хуманистичких наука. 

 

О изазовима и дилемама докторских студија, говорила је проф. др Радмила Маринковић-

Недучин, са посебним освртом на законодавно и институционално окружење, систем и 

културу квалитета, ефикасност и ефективност докторских студија, систем финансирања и 

међународно окружење. Она је нагласила да су код нас новим Законом дефинисани 



основни постулати докторских студија, али се осећа потреба за даљом конкретизацијом 

појединих елемената везаних за садржај, структуру и реализацију таквих студија. 

 

Слободан Радичев из Удружења студената докторских студија и младих истраживача,   

каже да би Србија могла да остане без најбољих и најшклованијих људи, уколико се 

нешто не уради на њиховом бољем материјалном статусу и запошљавању. Јавља се и 

проблем недостака квалитетних ментора, решено питање финансирања докторских 

студија, немогућност добијања адекватне здравствене заштите, итд.  

 

Проф. др Иванка Поповић, проректор за науку Универзитета у Београду,   говорила је о 

улози докторских студија, припремљености студената за докторске студије, као и о 

спремности универзитета да се прилагоде новим условима, пре свега када се ради о 

критеријумима за упис докторских студија и њиховој специфичности у односу на 

претходне нивое образовања.  

 

Проф. др Драган Домазет, ректор Универзитета Метрополитен из Београда,  је такође у 

свом излагању поставио питање будућег запослења доктора наука а менторски рад, као и 

квалитет наставног особља, означио је као кључни проблем докторских студија. 

Предложио је да се за сваког кандидата докторских студија утврде предмети у зависности 

од тога зашта се докторант оспособљава, а  истакао је и да је важно да сваки докторант 

има свој пројекат.  

 

О потреби, карактеру и проблему стандарда у области уметности, говорили су проф. др 

Дубравка Јовичић, ректор Универзитета уметности проф. др Љиљана Мркић-Поповић и 

Милан Алексић, подсећајући присутне на проблем истраживачког посла у области 

уметности, као и на истраживање  али не на начин на који то ради наука.  

 

Проф. др Душан Перић, поставио је питање вредновања утицаја научника. Такође је 

истакао разлику између научника и доктора наука, и упозорио да се законским одредбама 

удаљујемо од суштинске улоге науке. 

 



У дискусији, у којој су учествовали: проф. др Зоран Марковић, Алекса Зак,.... тражено је 

појашњење шта су тачно докторске школе, ко прави разлику између докторског програма 

и докторских школа, говорено је о проблему менторства и примерима докторских студија 

у Европи. 

 

Проф. др Љубиша Стојмировић, посланик и заменик председника Одбора за образовање, 

науку, технолошки развој и информатичко друштво, изразио је жаљење због урушавања 

два најбитнија стуба земље-здравства и просвете. По његовом мишљењу, до пада 

квалитета образовања, довела је Болоња, али се не треба затварати у системе, већ је 

потребно власт и критиковати уколико је и када је то потребно. 

 

Проф. др Марко Атлагић, такође члан Одбора за образовање, науку, технолошки развој и 

информатичко друштво, констатовао је да се докторске студије морају анализирати по 

делатностима, као и да високошколске установе  обавезно дефинишу шта је то што је 

добро у стручном, педагошком и научном усавршавању, а шта не. 

 

Проф. др Срђан Станковић је дао закључак у којем је навео два кључна проблема- 

финансирање докторских студија, (донесен је Предлог новог правилника за финансирање 

докторских студија) и измене стандарда за акредитацију да би квалитет менторства био 

бољи. 

 

Проф. др С. Станковић се сложио са мишљењем проф. др Вере Дондур да треба урадити 

информациони систем за докторске студије, да део средстава треба усмерити на софтвер, 

те је замолио ректоре да у ту сврху дају своју сагласност. Такође је предложио формирање 

тела два национална савета које би пратило развијање докторских студија. 

 

 

 

Састанак је завршен у 14:20. Саставни део записника су презентације проф. др Вере 

Дондур, проф. др Вере Вујичић, проф. др Радмиле Маринковић-Недучин и проф. др 

Иванке Поповић. 



 

 
 


