
 

 

 

Поштована колегинице, 

Поштовани колега, 

 

 
Са великим задовољством Конференција универзитета Србије – КОНУС, координатор 

ТЕМПУС пројекта „Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS“, Вас позива на РОДОС 

конференцију: Од докторских студија ка докторским школама, која се одржава у четвртак, 

1. јуна 2017. године, са почетком у 10 часова, у Ректорату Универзитета у Београду 

(Студентски трг 1, Свечана сала, II спрат). 

Циљ Конференције је представљање: европских искустава и примера докторских школа, 

доприноса Пројекта унапређењу квалитета докторских студија у Србији, Националног 

репозиторијума докторских дисертација у Србији (НаРДуС), развијених модела докторских 

школа и успостављених докторских школа, као и дискусија о квалитету докторских студија у 

Србији и улози науке, привреде и осталих сектора друштва у даљем развоју докторских 

студија. На скуп су позвани представници кључних националних институција у области 

високог образовања, науке, привреде и јавног сектора. 

Пројекат  РОДОС је трогодишњи пројекат финансиран од стране Европске уније кроз 

ТЕМПУС програм, чији је координатор Конференција универзитета Србије, а партнери кључне 

националне институције науке и високог образовања (Српска академија наука и уметности, 

Национални савет за високо образовање и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја), Привредна комора Србије, Електропривреда Србије, Удружење студената докторских 

студија и младих истраживача, осам српских универзитета (Универзитет у Београду, 

Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Државни 

универзитет у Новом Пазару, Универзитет уметности у Београду, Универзитет Сингидунум и 

Универзитет Џон Незбит) и четири високо рангирана универзитета из Европске уније (Ghent 

University, Belgium; Instituto Superior Técnico, Portugal; Technical University of Crete, Greece; 

Universität für Bodenkultur Wien, Austria). 

Пројекат се бави једним од акутних проблема у српском високом образовању: 

усклађивању докторских студија са потребама академског сектора и науке, индустрије и 

привреде, као и јавног сектора, у контексту стратешких опредељења друштва. Шири циљ овог 

структурног пројекта је реструктурирање докторских студија у Србији у складу са Болоњским 

процесом и Салцбуршким принципима, наглашавајући квалитет истраживања и интегративне 

процесе који укључују универзитете, истраживачке институте, привреду и јавни сектор. 

Специфични циљеви су, између осталог, унапређење квалитета докторских студија, развој 

модела докторских школа и успостављање докторских школа у Србији (више информација на 

http://rodos.edu.rs/), као и доношење Мапе пута за успостављање стратешког партнерства 

између академског сектора, индустрије и других заинтересованих страна у унапређењу 

квалитета докторских студија. 

 

С колегијалним поздравом, 

 
Руководилац ТЕМПУС пројекта РОДОС 

 

 

 

Проф. емеритус Срђан Станковић 


