
ЗАПИСНИК 

 
са II седнице Колегијума докторских студија школске 2013/2014, одржане у среду 11. децембра 

2013. године. 

 

Седници присуствује 14 чланова колегијума и то: проф. др Наташа Бибић, проф. др Мирјана 

Божић, проф. др Маја Бурић, проф. др Срђан Буквић, проф. др Таско Грозданов, проф. др Милан 

Дамњановић, проф. др Јаблан Дојчиловић, проф. др Љубиша Зековић, проф. др Бранислав 

Јеленковић, проф. др Воја Радовановић, проф. др Зоран Радовић, проф. др Бранислав Саздовић, 

проф. др Љиљана Симић, проф. др Млађен Ћурић.  

Продекан за науку Физичког факултета проф. др Маја Бурић отворила је седницу у 13:10 часова и 

предложила следећи  

 

Дневни ред 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Колегијума одржане 25. октобра 2013. године 

2. Измене и допуне правилника о докторским студијама 

3. Допунски испити за студенте уписане на прву годину докторских студија са других 

факултета 

4. Допис професора Николе Коњевића 

5. Презентација семинарског рада Александра Матковића  са образложењем теме докторске 

дисертације 

6. Акредитација 

 

1.  тачка 

 

Чланови Колегијума докторских студија су усвојили записник са претходне седнице 

одржане 25. октобра 2013. године. 

 

 

2. тачка 

 

Продекан за науку проф. др Маја Бурић предложила је измене и допуне појединих 

чланова правилника о докторским студијама. Предложене су следеће промене: 

Члан 2. - називе научних области би требало променити сходно променама које буду 

усвојене на Колегијуму докторских студија; 

Члан 7. -  требало би додати полагање испита из енглеског или српског језика као 

обавезног испита за стране студенте, или услов да при упису студент мора да докаже 

знање неког од ових језика 

Члан 8.  – Потребно је допунити последњу реченицу члана на следећи начин.  

На терет буџета Републике Србије не могу студирати лица која су: 



- у радном односу, осим лица која су као студенти докторских студија запослени у 

акредитованим НИО у оквиру истраживачких пројеката Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја; 

-  претходне студије  студирала више од 3 године  у односу на предвиђену дужину 

трајања студија. 

Члан 14. – Допунити реченицом из закона: Ментор докторских студија истовремено 

може имати највише 5 студената докторских студија.   

Предложене промене су усвојене осим што ће се код члана 2. додатно дефинисати 

називи научних области, па затим изменити у Правилнику. 

 

 

3. тачка 

 

Продекан за науку проф. др Маја Бурић обавестила је чланове колегијума да је 

студентима прве године докторских студија, који су претходно школовање завршили 

на другим факултетима, одредила допунске испите у договору са координаторима 

њихових научних области. 

Предавања у овом семестру одржаће гостујући проф. др Часлав Брукнер и проф. др 

Воја Радовановић, а за следећи семестар је планиран курс проф. др Горана Попарића.   

 

4. Тачка 

 

Проф. др Никола Коњевић је из здравствених разлога дао оставку и предложио проф. 

др Милорада Кураицу за руководиоца докторских студија смера “Квантна оптика и 

ласери“ што је Колегијум прихватио. 

 Предлог да заменик координатора смера буде проф. др Братислав Обрадовић није 

прихваћен, зато што немамо функцију  заменика координатора смера на Колегијуму 

докторских студија. 

 

5. Тачка 

 

Александар Матковић, студент докторских студија Физике, научна област Физика 

кондензоване материје и статистичка физика, презентовао је тему докторске 

дисертације „Испитивање оптичких особина графена помоћу спектроскопске 

елипсометрије“ коју је почео да ради у Института за физику под менторством др 

Радоша Гајића. Изнео је предлог стања и постојећих сазнања у предложеној 

проблематици, циљ и методе истраживања, преглед својих досадашњих резултата као 

и процену могућег научног доприноса дисертације.  

Чланови колегијума су након постављених питања ПРИХВАТИЛИ тему ове докторске 

дисертације.  

 



Чланови колегијума су након краће дискусије донели одлуку да одбрана семинара 

треба да буде јавна. Од сада ће се одбрана семинара одржавати у физичком 

амфитеатру, а након одбране ће се комисија повлачити да донесе одлуку. 

 

 

6. Тачка 

 

Проф. др Маја Бурић је упознала чланове Колегијума да процедура која претходи новој 

акредитацији – спољашња провера квалитета факултета, тј. посета одговарајуће 

поткомисије КАПК-а – касни јер  Комисија за акредитацију има велики број захтева, и 

може очекивати тек после Нове године. То додатно помера рокове за промене које 

желимо да извршимо на научним областима.  

Проф. др Воја Радовановић је истакао да сходно броју могућих ментора на докторским 

студијама добијамо квоту за буџетска места. 

Координатори смерова научних области изнели су своје предлоге измена назива 

научних области и промене предмета и наставника. Свим координаторима су 

предложене неке корекције које би требало да изврше у оквиру својих смерова.  

Коначне верзије ће бити изнете не следећем Колегијуму докторских студија који се 

планира за јануар 2014. 

 

                      Седница је завршена у 16:15 часова. 

 

Београд, 13.12.2013. 

                                                                                                                       Продекан за науку    

                                                                                                                         Физичког факултета       

                                                                                                                      Проф. др Маја Бурић, с.р.      


