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МАПА ПУТА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СТРАТЕШКОГ
ПАРТНЕРСТВА ИЗМЕЂУ АКАДЕМСКОГ СЕКТОРА,
ИНДУСТРИЈЕ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ
СТРАНА У УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
ОСНОВЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТА
Докторске студије – значај унапређења квалитета и
иновативни приступ
Докторске студије имају приоритетну улогу у развоју и научне делат–
ности и високог образовања у целини, како је дефинисано Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године1:
„Мисија докторских студија је да кроз нова знања обезбеди
примарну улогу науке на универзитетима, развије и унапреди
истраживачки потенцијал, формира наставни кадар за високо образовање и врхунске стручњаке за све друге области, и
да се тиме допринесе општем развоју знања, бржем научном
и технолошком развоју, унапређењу културног и очувању националног идентитета.“
Стратегија развоја образовања1, Акциони план за њено спровођење2,
Стратегија научног и технолошког развоја републике Србије за период од
2016. до 2020. године – истраживања за иновације3 посебну пажњу посвећују унапређењу квалитета докторских студија и иновативном приступу
примереном динамичном научном и технолошком развоју друштва. Стратешка опредељења су хармонизована са основним правцима развоја докторских студија су у европском простору високог образовања дефиниса-

1

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Службени гласник Републике Србије, 107/2012.

2

Закључак Владе Републике Србије (05 Број: 61-802/2015-1; 31.01.2015) ; Стратегија развоја
образовања у Србији до 2020. године. Службени гласник Републике Србије, 107/2012.

3

Стратегија научног и технолошког развоја републике Србије за период од 2016. до 2020.
године – истраживања за иновације; Службени гласник Републике Србије, 107/2012.
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ним Салцбуршким принципима4, Препорукама Салцбург II5 и Принципима
иновативне докторске обуке6. Принципи иновативног докторског тренинга/обуке, формулисани на основу истраживања у Европском истраживачком простору (ERA)7, дефинишу следеће кључне елементе новог приступа
докторским студијама:
1. изузетност у истраживању (академски стандарди у процедурама оцене истраживања, критична маса истраживачког окружења
итд.);
2. атрактивност истраживачког окружења (укључујући допринос
развоју одговорности истраживача у раној фази истраживања и
могућности за развој каријере);
3. могућности интердисциплинарног приступа (истраживање у амбијенту отворености према другим подручјима);
4. отвореност према индустрији и другим секторима запошљавања (уз могућности заједничког финансирања и учешћа стручњака ван академског сектора у делу наставе и евалуације истраживања, активности удружења алумниста итд.);
5. обука у стицању неопходних преносивих вештина (комуникационе вештине, тимски рад, предузетништво, управљање пројектима, етика, стандардизација итд.);
6. међународно умрежавање (заједничка истраживања, заједнички
и двојни докторати и др.);
7. посебан систем обезбеђења квалитета за ниво докторских студија (квалитет истраживачког окружења, транспарентност и одговорност дефинисане процедурама за пријем студената и менторство, уз истовремену флексибилност и аутономију за институцију
и кандидата итд.).

4

Doctoral Programmes For the European Knowledge Society, Bologna Seminar Report,

Salzburg, 3-5 February 2005, http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salzburg_Report_
final.1129817011146.pdf.

5

Salzburg Recommendations, European universities’ achievements since 2005 in implementing
the Salzburg Principles; http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Salzburg_
II_Recommendations.sflb.ashx.

6

Principles for Innovative Doctoral Training, European Commission, Directorate-General for
Research & Innovation, Directorate B - European Research Area, Unit B.2 “Skills”, Brussels,
27/06/2011.

7

Report of the ERA Steering Group Human Resources and Mobility (ERA SGHRM), Using the
Principles for Innovative Doctoral Training as a Tool for Guiding Reforms of Doctoral Education
in Europe, http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/SGHRM_IDTP_Report_Final.
pdf
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Веза између универзитета и привредних субјеката као и друштва
у целини трећа је мисија универзитета у развоју друштва знања, усмереног ка економском и технолошком напретку. Овај концепт могуће је остварити јачањем сарадње са привредним, пословним и јавним сектором кроз
докторске студије, заједничке научне пројекте, spin-off и start-up компаније. Стратешка национална документа1,2,3 и релевантна европска документа5,6 посебно указују на значај оваквог приступа у новом приступу докторским студијама.
Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године дефинисана је веза између докторских студија и привреде. Подизање нивоа конкурентности земље и развој иновативности јесте непосредна веза између докторских студија и привреде. Кроз сарадњу привредних друштава,
државе и академског сектора у областима као што су фабрике будућности, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, развој аграра,
тј. технолошке платформе за производњу хране, могуће је створити нову
генерацију доктора наука оспособљених и за развој нових технологија и
за ефикасни трансфер технологија и њихову инкорпорацију у производни
систем Републике Србије
Докторске студије треба да буду један од ослонаца за постављање националне технолошке платформе Републике Србије. Малим и средњим
предузећима и другим привредним субјектима треба омогућити да под
повољним пореским олакшицама запошљавају докторе наука и улажу у
истраживање кроз докторске студије. У пројекте који се директно односе на развој производа и услуга обавезно треба укључивати студенте докторских студија (в. Стратегију развоја образовања у Србији до 2020. године).
Акционим планом за спровођење Стратегије развоја образовања
у Србији у оквиру дела „Докторске студије“ дефинисане су између осталих
и две акције:
• развој и организација докторских школа и
• успостављање сарадње са привредом, пословним и јавним сектором.
Обе акције везују се за примену Стратегија научног и технолошког
развоја републике Србије за период од 2016. до 2020. године – истраживања за иновације, која јачање повезаности науке, привреде и друштва дефинише као један од основних циљева у подстицању иновативне
делатности. Дефинисане мере за остварење овог циља су:
1.		 Подстицање примене резултата научноистраживачког рада,
2. Оснаживање рада Фонда за иновациону делатност,
3. Даљи развој Пројекта подршке иновацијама,
5

4. Успостављање заједничких иновационих пројекти приватног
сектора и научноистраживачких организација,
5. Унапређење трансфера знања и технологија,
6. Подстицање оснивања компанија базираних на научно-истраживачком раду („spin-off”),
7. Успостављање јавно-приватног партнерства,
8. Научно-технолошки паркови и
9. Оснивање истраживачко-развојних кластера и мрежа конкурент–
ности.

Резултати пројекта Темпус РОДОС у вези са
сарадњом академског сектора и привреде
у унапређењу докторских студија
Посебан радни пакет пројекта Темпус РОДОС8 посвећен је сарадњи
академског сектора и привреде у области докторских студија. Истраживања су обухватила и анкете у којима су учествале индустријске организације и студенти докторских студија.
У циљу дефинисања ставова привреде и спремности за сарадњу спроведена је анкета која је обухватала мала, средња и велика предузећа. Упит–
ник је садржао 43 питања подељена у тематске целине9 из којих су издвојени следећи кључни одговори:
1. Стање у предузећу

8

T EMPUS RODOS Project „Restructuring of Doctoral Studies in Serbia“ (2013-2016) (grant
number 787517.36, reference number 544093-2013).

9

http://rodos.edu.rs/wp-content/uploads/2014/12/RODOS_Upitnik-za-industriju.pdf
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2. Потребне квалификације докторанда
Које су најважније квалификације које очекујете да их при запошљавању докторанд поседује? По важности (1-5) 1 – најмање важно, 5 – највише важно

3. Сарадња са високошколским установама и научним институцијама

7

4. Мишљење о докторским студијама у Србији

5. Правци развоја индустрије и нови трендови
На питање да ли сматрају да су доктори наука преквалификовани за
тренутне потребе тржишта рада, 17% испитаника је одговорило позитивно, а 83% негативно.
У оквиру пројекта РОДОС урађена је анкета са докторандима у Србији (320 анкетираних) и у складу са стратегијом развоја образовања у Србији постављена су 4 питања:

8

1. Колико је битна сарадња са привредом?

2. Да ли сматрате да је решавање реалног привредног проблема у
оквиру рада на дисертацији битно?

3. Да ли ваш рад на дисертацији укључује сарадњу са привредом и
да ли сте задовољни сарадњом?

9

4. Да ли на вашем департману/факултету/универзитету постоји сарадња са привредом?

Из добијених одговора како привредних субјеката, тако и докторанада јасно се види да је препозната неопходност сарадње привреде и академских институција.
Модалитети унапређења сарадње између науке и привреде и концепт
докторских школа у оквиру активности пројекта Темпус РОДОС разматрани су и приказани на следећим скуповима:
1. Студијска посета Техничком универзитету на Криту, посебна сесија „PhD Studies/ European Experiences - Some Examples“, септембар 2014.
2. Заједнички састанак Националног савета за високо образовање
и Националног савета за науку и технолошки развој (отворен за
академску и ширу заједницу), Београд, децембар 2014.
3. Студијска посета BOKU Универзитету, Беч, где је посебна сесија
посвећена структури, програмима и додатним садржајима докторских школа, децембар 2014.
4. XXI конференција Трендови развоја, ТРЕНД: „Обезбеђење квалитета докторских студија: докторске школе“ и „Зашто су Србији потребне докторске школе – могући модели“ (аутори чланови РОДОС тима), Златибор, фебруар 2015.
5. Студијска посета Универзитету у Генту, март, 2015, посебно усмерена на искуства докторске школе Универзитета и програме докторске обуке
6. Састанак у Привредној комори Србије, Београд, април 2015.
7. Трибина на Универзитету у Новом Саду „Мапа пута – Roadmap –
од универзитета ка индустрији/привреди: Улога докторских студија у развоју науке и примени научних резултата у привреди;
10

једнодневни скуп у оквиру активности пројекта РОДОС отворен
за академски и ширу јавност, април 2015.
8. Састанак у Регионалној привредној комори, Крагујевац, јуни
2015.
9. Радионица „Нафтна индустрија и високо образовање“, Светски
нафтни комитет – Национални нафтни комитет Србије, Београд,
јуни 2015.
10. Састанак у Регионалној привредној комори, Ниш, септембар
2015.
11. Презентација „Докторске школе у Србији у контексту потреба
привреде за научно-истраживачким радом“, Државни универзитет у Новом Пазару, октобар 2015.
12. Постер презентација “Doctoral Schools – a New Approach in Quality
Assurance of Doctoral Studies“ на WBCInno2015 International
Conference, Нови Сад, септембар 2015.
13. Позивно предавање “Doctoral Schools – Concepts and Application”,
проф. др С. Станковић, SENSEIVER 2015 International Conference,
Универзитет у Новом Саду, октобар 2015.
14. XXIII конференција Трендови развоја, ТРЕНД: уводно излагање
„Преглед стања науке у Србији 2011-2016: допринос докторских
студија“ проф. др В. Дондур; панел „Смернице за успостављање
докторских школа у Србији“, Златибор, фебруар 2017.

ПРЕПОРУКЕ У ДЕФИНИСАЊУ МАПЕ ПУТА
1. Оснивање докторских школа као институционалног оквира за
унапређење истраживачког окружења, за организовану подршку наставницима и студентима, за чвршћу сарадњу и умрежавање истраживача и одржавање перманентних контаката са реалним окружењем, за стварање шире основе за развој каријере
студената докторских студија у академском и неакадемском сектору, једна је од основних полуга у стратешком повезивању докторских студија са другим системима10 која би:
• допринела установљавању правила, механизама и процедура у којима шира друштвена заједница учествује у различитим активностима везаним за докторске студије;

10

„ Смернице за успостављање докторских школа“ (предлог упућен Националном савету за
високо образовање).
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•

•

•

•

омогућила непосредан допринос представника привреде
и других сектора дизајнирању и евалуацији студијских програма са становишта послова највишег нивоа знања и вештина и ван академског и истраживачког сектора (путем
чланства у саветодавним телима докторске школе и укључивања стручњака из привреде у реализацију додатних
програма докторске обуке у докторским школама);
допринела побољшању квалитета/применљивости истраживачког рада младих истраживача учешћем представника привреде у дефинисању и реализацији истраживачких
пројеката студената докторских студија од обостраног интереса уз коришћење свих расположивих ресурса;
омогућила перманентну размену студената и запослених
на универзитетима са привредом, културним и другим секторима;
допринела оспособљавању студената докторских академских студија за наставак каријере у другим секторима, пре
свега привреди, као и препознатљивости доктора наука на
тржишту рада.

Да би се успешно оснивале докторске школе и остварила
стратешка опредељења њиховог рада, неопходне су следеће
мере:
1. У Закону о високом образовању дефинисати докторске
школе као могућност за организовање квалитетнијих и
ефикаснијих докторских студија (реализација у краткорочном периоду);
2. Изменама постојећих Статута универзитета у Србији пред–
видети процедуре за оснивање докторских школа, њихову
организација и управљање, уз обавезу увођења програма
обуке студената у стицању преносивих вештина (реализација у краткорочном периоду);
3. Праћењем примене смерница за успостављање докторских школа и анализом резултата основаних докторских
школа утврдити степен постизања постављених циљева и
могућа побољшања модалитета њиховог формирања (реализација у средњорочном периоду);
4. Праћење искустава у доприносу докторских школа постављеним циљевима иновативног докторског образовања у
европском окружењу у циљу хармонизације са европским
трендовима (перманентна активност).
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2. Постизање високог нивоа изврсности докторских студија уз
сарадњу са привредним, пословним и јавним сектором – потребне мере:
1. Формирање радне групе уз учешће представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, КОНУС, Националног савета за високо образовање, Националног савета за науку, Привредне коморе, САНУ за праћење резултата
докторских студија (усклађеност политике уписа са приоритетним истраживањима и потребама развоја друштва, квалитет наставе и истраживања према заједнички утврђеним
критеријумима, квантитет и квалитет истраживачких пројеката, посебно интердисциплинарног карактера и пројеката реализованих у сарадњи са привредом/јавним сектором)
и за предлагање одговарајућих мера (реализација у краткорочном периоду);
2. Формирање канцеларија/центара за трансфер знања/технологија при универзитетима и њихово активнo учешће у повезивању привредних субјеката и академске заједнице путем иницирања дугорочних партнерских уговора о реализацији истраживања од заједничког интереса (реализација
у краткорочном периоду);
3. Потписивање уговора о партнерском односу између универзитета и Привредне коморе са циљем унапређења квалитета истраживања у оквиру докторских студија уз коришћење свих ресурса (реализација у краткорочном периоду);
4. Праћење корелације имеђу степена опремљености научних
институција/истраживачких капацитета и резултата истраживања у оквиру докторских пројеката (континуална активност);
5. Доношење законских мера/финансијских инструмената у
циљу подршке повезивања науке са привредом и јавним
сектором (реализација у средњорочном периоду);
6. Законско дефинисање пореских олакшица за подстицај улагања малих и средњих предузећа и других привредних субјеката у заједничке истраживачке пројекте на докторским
студијама и у запошљавање доктора наука (реализација у
средњорочном периоду);
7. Утврђивање обавезе укључивања студената докторских студија у пројекте који се директно односе на развој производа
и услуга, а финансирају се из државних фондова (реализација у краткорочном периоду).
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ROADMAP FOR THE ESTABLISHMENT OF strategic
partnership between academia, industry and
other involved parties in improving the quality of
doctoral studies
BASES FOR THE ADOPTION OF DOCUMENTS
Doctoral Studies - the Importance of Improving Quality and
Innovative Approach
Doctoral studies have the primary role in the development of the scientific activity and higher education as a whole, as defined in the Strategy for the
Development of Education in Serbia 202011:
“The mission of doctoral studies is to provide the primary role
of science in universities through new knowledge, to develop and
promote research potential, to form higher education teaching
staff and top experts in all other areas, and thus to contribute to
the general development of knowledge, rapid scientific and technological development, as well as to promote culture and preserve national identity.“
Strategy for the Development of Education1, Action plan for its implementation12, Strategy on Scientific and Technological Development of the Republic
of Serbia for the period 2016 – 2020 – Research for Innovation13 pay special attention to improving the quality of doctoral studies and innovative approach
to an appropriate dynamic scientific and technological development of society. Strategic goals are harmonized with the basic directions for development
of doctoral studies in the European Higher Education Area defined by the Sal-

11

Strategy for the Development of Education in Serbia 2020; “Off. Gazette of RS”, No. 107/2012

12

Conclusion of the Government (05 No: 61-802/2015-1; 31.01.2015) Strategy for the

Development of Education in Serbia 2020; “Off. Gazette of RS”, No. 107/2012

13

Strategy on Scientific and Technological Development of the Republic of Serbia for the period
2016 – 2020 – Research for Innovation; “Off. Gazette of RS”, No. 107/2012
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zburg principles14, Salzburg III Recommendations15 and Principles for Innovative Doctoral Training16. Principles of innovative doctoral training, formulated
on the basis of research in the European Research Area (ERA) 17, define the following key elements of the new approach to doctoral studies:
1. excellence in research (academic standards in procedures of research
assessment, critical mass of research environment, etc.);
2. attractiveness of research environment (including contribution to
the responsibilities of researchers in the early stages of research and
opportunities for their career development);
3. possibilities of an interdisciplinary approach (studies in the environment of openness to other areas of research);
4. openness to industry and other sectors of employment (with the
possibility of co-financing and participation of experts outside the
academic sector in the work of teaching and evaluation of research,
activities of alumni associations, etc.);
5. training in acquiring necessary transferable skills (communication
skills, teamwork, entrepreneurship, project management, ethics,
standardization, etc.);
6. international networking (joint research, joint and dual doctorates,
etc.);
7. special quality assurance system for the level of doctoral studies
(quality of research environment, transparency and accountability
defined by procedures for the admission of students, tutoring, with
simultaneous flexibility and autonomy for institutions and candidates, etc.).
The relationship between universities, businesses and society as a
whole is the third mission of universities in the development of the knowledge
society, directed towards economic and technological progress. This concept
14

Doctoral Programmes For the European Knowledge Society, Bologna Seminar Report,

Salzburg, 3-5 February 2005, http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Salzburg_Report_
final.1129817011146.pdf.

15

Salzburg Recommendations, European universities’ achievements since 2005 in implementing
the Salzburg Principles; http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Salzburg_
II_Recommendations.sflb.ashx.

16

Principles for Innovative Doctoral Training, European Commission,Directorate-General for
Research& Innovation, Directorate B - European Research Area, Unit B.2 “Skills”, Brussels,
27/06/2011

17

Report of the ERA Steering Group Human Resources and Mobility (ERA SGHRM), Using the
Principles for Innovative Doctoral Training as a Tool for Guiding Reforms of Doctoral Education
in Europe, http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/SGHRM_IDTP_Report_Final.
pdf
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can be achieved by strengthening cooperation with industry, business and the
public sector through doctoral programs, joint scientific projects, spin-off and
start-up companies. Strategic national documents1,2,3 and the relevant European documents5,6 particularly highlight the importance of this approach in a
new approach to doctoral studies.
Strategy for the Development of Education in Serbia 2020 defines the
relationship between the economy and doctoral studies. Raising the level of
competitiveness of the country and the development of innovation is the direct link between the economy and doctoral studies. The aim is to create a new
generation of PhDs trained for the development of new technologies and the
effective transfer of technologies and their incorporation into the production
system of the Republic of Serbia through the cooperation of companies, state
and academic sectors in the areas of: factories of the future, energy efficiency and renewable energy sources, development of agriculture, i.e. technology
platform for the production of food.
Doctoral studies should be one of the pillars for the setting up of national
technology platforms of the Republic of Serbia. Small and medium enterprises and other economic entities should be allowed to hire PhDs through tax incentives and invest in research through doctoral studies. It is also necessary to
include PhD students in projects that are directly related to the development
of products and services (Strategy for the Development of Education in Serbia 2020).
Action Plan for the Implementation of the Strategy for the Development
of Education in Serbia in the context of doctoral studies, inter alia, also defines
two actions:
• development and organization of doctoral schools;
• establishing cooperation with industry, business and the public sector.
These actions are related to the implementation of the Strategy on Scientific and Technological Development of the Republic of Serbia for the period
2016 – 2020 – Research for Innovation, which defines strengthening the connection between science, economy and society as one of the main objectives
in encouraging innovative activities. Defined measures to achieve this objective are:
1. Encouraging the application of the results of scientific research
2. Strengthening the work of the Innovation Fund
3. Further development of the Project for Innovation Support
4. Establishment of joint innovation projects of the private sector and
research organizations
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5. Improving the transfer of knowledge and technology
6. Encouraging the establishment of companies based on scientific research (“spin-off”)
7. Establishment of public-private partnerships
8. Science and Technology Parks
9. Establishment of research and development clusters and competitiveness networks.

#Results of the Project Tempus RODOS on the Cooperation of the
Academic Sector and the Economy in Improving Doctoral Studies
A special work package of the project Tempus RODOS18 was dedicated to
the cooperation of the academic sector and the economy in the field of doctoral studies. Studies included surveys in which both industrial organizations and doctoral students took part.
In order to define the positions of the economy and readiness for cooperation, a survey of small, medium and large enterprises was conducted. The
questionnaire included 43 questions divided into thematic areas19 from which
the following key responses were extracted:
1. Status of the company

18

T EMPUS RODOS Project „Restructuring of Doctoral Studies in Serbia“ (2013-2016) (grant
number 787517.36, reference number 544093-2013).

19

http://rodos.edu.rs/wp-content/uploads/2014/12/RODOS_Upitnik-za-industriju.pdf

17

2. Qualification requirements of PhD students
What are the most important qualifications that you expect from a PhD
candidate to demonstrate at work? Rank according to importance (1-5), where
1 is the least important, 5 – the most important

3. Cooperation with institutions of higher education and scientific institutions

18

4. Opinion on doctoral studies in Serbia

5. Directions of industry development and new trends
17% responded positively and 83% negatively to the question whether
they believed PhDs are currently overqualified for the labor market needs.
Within the RODOS project, a survey was carried out among doctoral students of Serbia (320 respondents), in line with the strategy for the development of education in Serbia, and 4 questions were asked:
6. How important is cooperation with the economy?
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7. Do you think that solving a real economic problem in the context of
the thesis is important?

8. Does your dissertation work include collaboration with the economy
and are you satisfied with the cooperation?

9. Is there cooperation with the economy at your university/faculty/ department?

From the received responses of economic entities and PhD students, it is
clear that the necessity of cooperation between industry and academia has
been recognized.
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The modalities of improving cooperation between science and industry
and the concept of doctoral schools in the framework of the project Tempus
RODOS were considered and presented at the following conferences:
1. Study visit to the Technical University of Crete, special session “PhD
Studies/European Experiences – Some Examples”, September 2014;
2. Joint meeting of the National Council for Higher Education and the
National Council for Science and Technological Development (open
to academic community and general public), Belgrade, December
2014;
3. Study visit to BOKU University, Vienna, with a special session devoted to the structure, programs and amenities of doctoral schools, December, 2014;
4. XXI conference Development Trends, Trend: “Quality Assurance of
Doctoral Studies: Doctoral Schools” and “Why Serbia Needs Doctoral Schools – Possible Models” (authors: RODOS team members), Zlatibor, February 2015;
5. Study visit to Ghent University, March, 2015, specially focused on the
experience of the University Doctoral School and doctoral training
program;
6. Meeting at the Chamber of Commerce of Serbia, Belgrade, April 2015;
7. Lecture at the University of Novi Sad “Road Map – from University to
Industry/Economy: the Role of Doctoral Studies in Development of
Science and Application of Scientific Results in the Economy”; a oneday meeting in the framework of RODOS project activities open to
academic and general public, April 2015;
8. Meeting at the Regional Chamber of Commerce Kragujevac, June
2015;
9. Workshop “The Oil Industry and Higher Education,” World Petroleum
Committee – National Petroleum Committee of Serbia, Belgrade,
June 2015;
10. Meeting at the Regional Chamber of Commerce Niš, September
2015;
11. Presentation of “Doctoral School in Serbia in the Context of Needs of
the Economy for Scientific Research”, State University of Novi Pazar,
October 2015;
12. Poster presentation “Doctoral Schools – a New Approach and Quality Assurance of Doctoral Studies” at the WBCInno2015 International
Conference, Novi Sad, September 2015;
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13. Invited lecture “Doctoral Schools – Concepts and Application”, professor S. Stanković, SENSEIVER 2015 International Conference, University of Novi Sad, October 2015;
14. XXIII conference Development Trends, TREND: introductory presentation “Overview of the Situation of Science in Serbia from 2011 to
2016: the Contribution of Doctoral Studies” by professor V. Dondur;
panel “Guidelines for the Establishment of Doctoral Schools in Serbia”; Zlatibor, February 2017.

RECOMMENDATIONS IN DEFINING ROADMAP
1. The establishment of doctoral schools, as the institutional framework for improving the research environment, organized support to
teachers and students, cooperation and networking of researchers
and permanent contact with the real-world environment, creating a
broader base for the career development of doctoral students in academic and non-academic sector, are one of the main pillars in the
strategic connection of doctoral studies with other systems20 that
would:
• contribute to the establishment of the rules, procedures and
mechanisms in which the wider community participates in a
variety of activities related to doctoral studies;
• enable the direct contribution of representatives of industry
and other sectors to the design and evaluation of programs
of study from the standpoint of jobs that require the highest
level of knowledge and skills outside the academic and research sectors (membership in the advisory bodies of doctoral schools, involvement of industry experts in the realization of
additional programs of student training in doctoral schools);
• contribute to improving the quality/suitability of the research
of young researchers through participation of business representatives in the definition and implementation of PhD students’ research projects that are of mutual interest, using all
available resources;
• allow continuous exchange of students and staff at universities
with economic, cultural and other sectors;
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Guidelines for the establishment of doctoral schools, proposal sent to the National Council for
Higher Education
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• contribute to the training of students of doctoral studies to
continue their career in other sectors, primarily the economy,
as well as recognition of PhDs in the labor market.
The following measures are necessary in order to found successful doctoral schools and to achieve the strategic goals based on
their activities:
1. the Law on Higher Education should define doctoral schools as
an opportunity to organize better and more efficient doctoral
studies (realization in the short term);
2. the amendments to the existing Statutes of universities in
Serbia should envisage procedures for establishing doctoral
schools, their organization and management, with the obligation of introducing a program in which students acquire transferable skills (realization in the short term);
3. the implementation of guidelines for establishing doctoral
schools should be monitored and their results should be analyzed in order to determine whether proclaimed goals were
achieved, and in order to propose means of possible improvement (realization of the medium-term);
4. monitoring of experience in contribution of doctoral schools
in the European environment to set targets of innovative doctoral education, in order to harmonize with European trends
(ongoing activity).
2. Achieving a high level of excellence of doctoral studies in cooperation with industry, business and the public sector – necessary
measures:
1. establishment of a working group with the participation of representatives from the Ministry of Education, Science and Technological Development, CONUS, National Council for Higher
Education, National Science Council, Chamber of Commerce,
SASA for monitoring the results of doctoral studies (compliance of enrollment policy with the priority research and development needs of society, the quality of teaching and research
towards the jointly defined criteria, the quantity and quality
of research projects, especially of interdisciplinary character
and projects implemented in cooperation with industry/public sectors) and proposals of appropriate measures (implementation in the short term);
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2. establishment of offices/centers for knowledge/technology
transfer in universities; they should have an important role in
linking of business entities and the academic community and
in initiating long-term partner contracts to implement research
based on common interest (implementation in the short term);
3. signing of the contract on partner relationship between the
university and the Chamber of Commerce in order to improve
the quality of research conducted in doctoral studies by using
all resources (implementation in the short term);
4. tracking correlation between the level of scientific research facilities equipment and research capacities, and the research results of their doctoral study projects (continuous activity);
5. adoption of legal measures/financial instruments in order to
support the connecting of science with the industry and the
public sector (realization in the medium-term);
6. introduction of tax incentives to the legal system in order to
stimulate small and medium-sized companies and other business entities to invest in the joint research projects in doctoral
studies and in the employment of PhDs (realization in the medium-term);
7. establishing the obligation to include doctoral students in
projects that are directly related to development of products
and services and are financed from state funds (implementation in the short term).
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