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На основу члана 55. став 4. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“
бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Наставно-научно веће
Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић Универзитета у Приштини –
Косовска Митровица, на седници одржаној 11.07.2016. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о докторским студијама Учитељског факултета у Призрену
– Лепосавић Универзитета у Приштини – Косовска Митровица (у даљем тексту
Правилник), ближе се одређују и уређују: услови и начин уписа, ток студија,
начин полагања испита и израда и одбрана докторске дисертације на
Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић Универзитета у Приштини –
Косовска Митровица (у даљем тексту Факултет), као и остала питања у вези са
реализацијом студијског програма докторске академске студије Методика
разредне наставе (у даљем тексту докторске студије).
Члан 2.
Факултет организује студије трећег степена – докторске студије из
оквира своје матичности и у складу са Одлуком о акредитацији студијског
програма за стицање академског назива доктор наука Методика разредне
наставе.
Докторске студије трају три школске године (шест семестара), у оквиру
којих кандидат остварује 180 ЕСПБ.
Члан 3.
Облик и садржај рада на докторским студијама утврђује се студијским
програмом. Докторске студије обухватају различите облике интерактивне
наставе у форми предавања, консултативне наставе или блок наставе.
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Докторске студије обухватају и друге облике наставе (семинари, вежбе,
самостални и др.), али и самостални истраживачки и научни рад кандидата и
израду самосталног студијског истраживачког рада (припрему и одбрану
докторске дисертације), а у складу са акредитованим студијским програмима.
У реализацији наставе на докторским студијама може учествовати
наставник који у последњих 10 година има најмање 12 поена према објављеним
радовима категорије М11-14, М21-24, М31-34 и М51, при чему радови из
категорије М31-34, могу заменити највише 20% укупног броја бодова.
За ментора при изради докторске дисертације може бити изабран
наставник који у последњих 10 година има има најмање 24 поена према
објављеним радовима категорије М11-14, М21-24, М31-34 и М51, од тога
намање један рад из категорије М21-24, при чему радови из категорије М31-34,
могу заменити највише 20% укупног броја бодова.
При изради докторске дисертације према ранијим прописима, односно за
кандидате који су стекли академски назив магистра наука, ментор може бити и
наставник универзитета који има најмање пет референци које га квалификују за
ментора.

II УСЛОВИ УПИСА
Члан 4.
Упис на докторске студије спроводи се на основу конкурса који на
предлог Факултета расписује Универзитет у Приштини – Косовска Митровица
(у даљем тексту Универзитет).
Члан 5.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1) завршене мастер академске студије (за образовање учитеља), са
најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8
(осам) на основним и мастер академским студијама;
2) академски степен магистра наука, ако не пријави докторску
дисертацију у складу са одредбама члана 128. Закона о високом
образовању;
3) стечен VII/1 степен према прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, уколико су остварили просечну
оцену најмање 8,5 (осам и по) на основним студијама и просечну
оцену од најмање 9 (девет) из групе предмета коју чине методика
разредне наставе (Методика наставе српског језика и књижевности;
Методика наставе математике; Методика наставе природе и друштва;
Методика наставе музичке културе; Методика наставе физичког
васпитања и Методика наставе ликовне културе);
4) завршене студије из области друштвено – хуманистичких наука наставничких факултета са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном
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оценом најмање 8 (осам) на основним академским студијама и
просечном оценом најмање 8 (осам) на мастер академским студијама,
уз претходно положене диференцијалне испите, по потреби.
Члан 6.
У прву годину докторских студија може се уписати и лице које не
испуњава услове из чл. 6. овог Правилника, а које има најмање 1 (један)
објављени рад у часописима категорије М21-24, или најмање 2 (два) објављена
рада у часописима водећег националног значаја категорије М51 са Листе
часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије (у даљем тексту надлежно министарство) из изборног модула Методика
наставе за коју се буде одлучило при пријави за упис у прву годину докторских
студија.
Кандидат за упис докторских студија из ст. 1. овог члана, у обавези је и
да положио пријемни испит из групе предмета из изборног модула Методика
наставе за коју се буде одлучио при пријави за упис у прву годину докторских
студија.
Члан 7.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује
се на основу следећих критеријума:
1) просечна оцене на основним академским студијама (ПО пута 4),
2) просечне оцене на мастер академским студијама (ПM пута 1) и
3) броја бодова остварених на основу објављених радова у складу са
важећим Правилником о вредновању научно-истраживачког рада
ресорног министарства (М пута 1).
Ранг листу сачињава комисија коју именује Наставно-научно веће (у
даљем тексту Веће) Факултета.
У случају да два или више кандидата имају исти број бодова, као додатни
критеријум за рангирање примењује се коефицијент рока завршетка студија,
односно дужина студирања, који се добија се када се број предвиђених месеци
студирања подели укупним бројем месеци студурања на свим нивоима студија.
Члан 8.
У другу годину докторских студија могу се уписати кандидати који су
положили све испите на постдипломским (магистарским) студијама предвиђене
наставним планом и програмом, уз обавезу полагања разлике у испитима у
курикулуму докторских студија, чиме стичу право полагања испита из друге
године докторских студија.
У трећу годину докторских студија могу се уписати;
1) кандидати који имају академски степен магистра дидактичкометодичких наука или педагогије, уз обавезу полагања испита у
односу на курикулум докторских студија и
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2) кандидати који имају академски степен магистра из области
друштвено - хуманистичких наука (наставничких факултета), уз
обавезу полагања разлике у испитима у односу на курикилум
докторских студија и курикулум основних и мастер академских
студија, по потреби.
Право уписа, из става 1. и 2. овог члана, имају кандидати који су уписали
односно завршили магистарске студије, у складу са Законом о универзитету.

III ОРГАНИЗАЦIЈА И ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈА
Члан 9.
Докторске студије су студије трећег степена високог образовања.
Докторске студије се организују као редовне студије.
Настава на докторским студијама почиње почетком академске године, а
изводи се по семестрима.
Члан 10.
Студијски програм докторских студија се састоји од обавезних предмета,
изборних модула, изборних предмета и осталих студијских садржаја, с назнаком
ЕСПБ бодова за сваки садржај.
Члан 11.
Статус студента докторских студија има лице уписано на студијском
програму докторских студија.
Статус студента доказује се студентском књижицом – индексом.
Статус студента може бити буџетски или самофинансирајући.
Члан 12.
Студенту докторских студија Веће Факултета именује ментора, почетком
V семестра, на предлог катедре, при чему ће се, према могућностима, водити
рачуна о равномерном оптерећењу наставника.
Један ментор може да води највише 5 докторанада истовремено, што је у
директној вези са бројем студената на студијском програму докторских студија.
За ментора се може именовати наставник који је испунио услове у складу
за захтевима за акредитацију студијског програма и налази се на листи ментора,
као и наставници који су ангажовани на докторским студијама, а у међувремену
су испунили услове и стекли право да буду ментори.
Веће Факултета може, на предлог катедре и кандидата, да промени
ментора студенту докторских студија, о чему се доноси посебна одлука.
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IV НАСТАВА И КОНТРОЛА ЊЕНОГ КВАЛИТЕТА
Члан 13.
Студијски програм докторских студија обухвата активну наставу и
израду докторске дисертације. Активна настава се дели на две категорије:
предавања и студијски истраживачки рад. Од укупног броја часова активне
наставе, који не може бити мањи од 600 часова у току школске године, по
правилу 25% треба да буду часови предавања.
Студијски истраживачки рад обухвата све облике наставе који су у
функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање, објављивање
научних радова и израду докторске дисертације.
Активну наставу у завршној години студија може чинити само студијски
истраживачки рад који је непосредно у функцији израде докторске дисертације.
Активна настава се изражава бројем часова и бројем ЕСПБ бодова.
Израда докторске дисертације се приказује само ЕСПБ бодовима.
Члан 14.
Настава се изводи према акредитованом студијском програму.

V ИСПИТИ
Члан 15.
Испит се полаже јавно. О обезбеђењу јавности испита стара се
наставник.
Начин полагања испита и провера знања кандидата предвиђен је
силабусом одговарајућег наставног предмета.
Испит може да се полаже писмено, усмено или писмено и усмено.
Успех на испиту оцењује се оценама: 5 (недовољан), 6 (довољан), 7
(добар), 8 (врло добар), 9 (одличан) и 10 (одличан-изузетан).
Члан 16.
Испит се полаже пред предметним наставником, који је приликом
пријаве испита одређен као одговорни професор за текући испитни рок.
О распореду испитних рокова и одговорних професора старају се:
Служба за наставу и студентска питања и декан, на основу Плана извођења
наставе на докторским студијама.
О испитима се води посебан испитни записник.
На испитима на докторским студијама примењују се општи акти
Факултета.
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VI ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Члан 17.
Докторске студије завршавају се израдом и одбраном докторске
дисертације.
Докторска дисертација мора бити оригиналан и самосталан научни рад,
по методологији обраде и степену доприноса науци подобан за утврђивање
докторандове способности да као самостални истраживач делује у научном
подручју из којег је тема дисертације. Докторска дисертација се оцењује на
основу показатеља њеног научног доприноса.
Циљ израде докторске дисертације је да покаже да је докторанд потпуно
овладао стеченим теоријским знањима која је у могућности да, уз примену
метода научно - истраживачког рада, интерпретира на креативан и иновативан
начин.
Члан 18.
Уписом у трећу годину докторских студија студент стиче право пријаве
теме докторске дисертације, што је ближе одређено програмом докторских
студија.
Тему докторске дисертације студент је дужан да пријави најкасније до
почетка последњег семестра у завршној години студија.

VII ПРИЈАВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦIЈЕ
Члан 19.
Студент стиче право да пријави тему докторске дисертације када:
1) упише трећу годину докторских студија;
2) уради и одбрани теоријско и методолошко образложење предложене
теме докторске дисертације – пројекат докторске дисертације,
3) одбрани 2 (два) обавезна семинарска рада из предмета који припадају
стручно – методичком блоку предмета и
4) да има најмање 2 (два) научна рада објављена или прихваћена
прихваћена за објављивање из области којој припада докторска
дисертација у научном часопису са званичне листе Министарства
категорије М21-24 или М51.
У пријави теме докторанд наводи: биографске и библиографске податке,
предлог теме докторске дисертације са елаборатом, списак литературе и
предлог ментора.
Пријаву са документацијом Служба за наставу и студентска питања
Факултета упућује катедри која за Веће Факултета оцењује научну заснованост
теме и предлаже ментора, уз претходну писмену сагласност ментора.
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Члан 20.
Веће Факултета, на предлог катедре, образује Комисију за оцену научне
заснованости предложене теме докторске дисертације.
Комисија се састоји од најмање три наставника из одговарајуће научне
области, од којих најмање један није у сталном радном односу на Факултету.
Члан 21.
Комисија за оцену научне заснованости предложене теме докторске
дисертације подноси извештај са оценом научне заснованости предложене теме
докторске дисертације у року од тридесет дана од дана пријема одлуке.
Веће Факултета, након разматрања Извештаја Комисије, оцењује научну
заснованост предложене теме докторске дисертације. Уколико усвоји исти, у
истој одлуци именује и ментора кандидату. Одлука Већа Факултета и Извештај
Комисије достављају се Универзитету у Приштини – Косовска Митровица (у
даљем тексту Универзитет), ради давања сагласности.
Након добијања сагласности Сената Универзитета, докторанд може
приступити изради докторске дисертације у сарадњи са именованим ментором.
Члан 22.
Докторска дисертација мора бити урађена према Правилнику о пријави,
изради и одбрани докторске дисертације Универзитета.
Кандидат је дужан да докторску дисертацију преда у, најмање десет
укоричених примерака.
Приликом предаје докторске дисертације, докторанд је дужан да достави
примерак докторске дисертације у електронској форми у PDF-у.

VIII ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДIСЕРТАЦIЈЕ
Члан 23.
Веће Факултета, након разматрања предлога катедре, образује комисију
за оцену и одбрану урађене докторске дисертације.
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације састоји се од
најмање три наставника из одговарајуће научне области, од којих најмање један
није у радном односу на Универзитету.
Ментор не може бити председник Комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације.
Члан 24.
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације је дужна, да у року
од 30 дана од дана именовања, достави Извештај Већу Факултета са предлогом.
У Извештају о оцени урађене докторске дисертације, Комисија нарочито
износи и оцењује да ли је докторска дисертација урађена у складу са одобреном
темом, у ком су степену и обиму решени постављени циљеви и задаци, да ли је
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докторска дисертација добро и прегледно систематизована и написана, да ли
докторска дисертација представља самосталан научни рад и допринос науци.
Комисија у закључку Извештаја предлаже позитивну или негативну
оцену докторске дисертације.
Члан 25.
Достављени Извештај Комисије, орган пословођења ставља на увид
јавности, у библиотеци Факултета и објављивањем на сајту Факултета и
Универзитета у трајању од 30 дана.
По истеку рока из претходног става, Веће Факултета разматра Извештај
са евентуалним примедбама уз претходно прибављено мишљење Комисије о
њима и доноси одлуку да се докторска дисертација прихвати, одбије или врати
на допуну, односно, измену.
Уколико Веће Факултета врати дисертацију на допуну, односно измену,
а докторанд у року од шест месеци од дана пријема обавештења о таквој одлуци
не поступи по примедбама и сугестијама, сматра се да је одустао од даљег рада
на докторској дисертацији.
Одбијену докторску дисертацију докторанд не може поново пријавити.
Члан 26.
Захтев за давање сагласности на Извештај о урађеној докторској
дисертацији, заједно са одлуком о прихватању Извештаја и Извештај, са
потребним прилозима (списак објављених радова кандидата) достављају се
Универзитету.
Члан 27.
Према указаној потреби, за члана Комисије за оцену и одбрану, може
бити именован наставник, односно научни радник из иностранства, под условом
да његово наставно, односно научно знање, одговара звањима утврђеним
Статутом Факултета.
Страни држављанин не може бити председник Комисије за оцену и
одбрану докторске дисертације.
Страни држављанин који је члан Комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације, обавезно присуствује одбрани докторске дисертације.

IX ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Члан 28.
Право да брани докторску дисертацију има лице:
које је положило све испите предвиђене студијским програмом докторских
студија,
1) остварило одговарајући број ЕСПБ бодова предвиђених студијским
програмом докторских студија,
8

2) које након пријаве и прихватања теме докторске дисертације има
објављен најмање 1 (један) рад у часописима међународног значаја
категорије М21-24 и најмање 2 (два) рада објављена у водећем
часопису националног значаја категорије М51, у којима се проучава
проблем из уже области докторске дисертације и
3) које испуњава услове предвиђене овим правилником и општим
актима Универзитета.
Члан 29.
По добијеној сагласности надлежног Научно-стручног већа
Универзитета (у даљем тексту НСВ) на Извештај о урађеној докторској
дисертацији, орган пословођења у договору са ментором и председником
комисије одређује датум и време одбране докторске дисертације.
Факултет путем штампе и објављивањем на веб сајту Факултета, најмање
седам дана пре одбране, обавештава јавност о одбрани дисертације, називу теме,
кандидату, као и месту и времену одбране.
Одбрана докторске дисертације је јавна.
На одбрани докторске дисертације проверава се самосталност
кандидатовог рада и основаност његових излагања и научних закључака.
Члан 30.
Председник Комисије отвара јавну одбрану и саопштава кратке
биографске и библиографске податке о кандидату и константује да су испуњени
сви услови за одбрану докторске дисертације, предвиђене Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и овим Правилником. Председник Комисије
даје реч ментору који обавештава присутне о структури докторске дисертације
и научном доприносу докторанда.
Пошто се прочита Закључак из Извештаја Комисије, председник позива
докторанда да поднесе експозе.
Докторанд усмено излаже експозе своје дисертације, након чега чланови
Комисије дају критички осврт на дисертацију и постављају докторанду питања.
По одобрењу Комисије, питања докторанду могу постављати и друга лица која
присуствују одбрани.
О одбрани докторске дисертације води се Записник у који се уносе сва
постављена питања од стране чланова комисије и осталих лица која присуствују
одбрани, уколико им је било дозвољено да постављају питања, као и одговори
које је кандидат дао на иста.
По завршеној одбрани, Комисија се повлачи ради већања и утврђивања
оцене, коју затим јавно саопштава присутнима.
За доношење оцене узимају се у обзир:
1) урађена докторска дисертација,
2) излагање докторанда на одбрани и
3) његови одговори на постављена питања у току одбране.
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Комисија после одбране утврђује оцену одбранио докторску
дисертацију или није одбранио докторску дисертацију.
Комисија оцену утврђује већином гласова.
Оцена се уписује у записник, а у индекс студента позитивна оцена.
Основне податке о току одбране дисертације и своју оцену Комисија
уноси у Записник који потписују сви чланови Комисије.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Уколико докторска дисертација није завршена у року, кандидат може
поднети захтев за продужење рока за завршетак докторске дисертације, у складу
са одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета и Статута
Факултета.
Одлуку о продужењу рока за одбрану докторске дисертације доноси
Веће Факултета уз образложење кандидата и ментора.
Члан 32.
Дисертација која није одбрањена не може се поново бранити на
Факултету.
Члан 33.
Трошкове израде и одбране докторске дисертације и издавања дипломе
падају на терет кандидата.
Висину трошкова, као и школарине за докторске студије, утврђује Савет
Факултета.
Члан 34.
По завршетку докторских студија издаје се диплома.
Поред дипломе студенту се издаје и додатак дипломи о резултатима
постигнутим током студија и оствареном броју ЕСПБ бодова.
До додељивања дипломе доктора наука, издаје се уверење о завршеним
докторским студијама.
Члан 35.
Лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању (од 10. септембра 2005. године) стекла академски
назив магистра наука, могу стећи академски назив доктора наука одбраном
докторске дисертације према тада важећим прописима, најкасније у року
предвиђеном Изменама и допунама Закона о високом образовању.
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Члан 36.
На сва питања која регулишу материју докторских студија, а која нису
регулисана овим Правилником, примењиваће се Статут Факултета, Статут
Универзитета, Закон о високом образовању и одговарајући акредитовани
студијски програм.
Члан 37.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.
Објављивање ће се извршити на веб сајту Факултета.
Члан 38.
Измене и допуне овог Правилника доносиће се по поступку и на начин
предвиђен за његово доношење.

НАСТАВНО - НАУЧНО ВЕЋЕ
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋ
Број:
Датум: 11.07.2016. године

Председник Наставно-научног већа
Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић
Проф. др Алија Мандак
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