
ЗАПИСНИК 

 
са III седнице Колегијума докторских студија школске 2013/2014, одржане у среду 19. фебруара 

2014. године. 

 

Седници присуствује 17 чланова колегијума и то: проф. др Петар Аџић, 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 Мирослав Драмићанин, проф. др Љубиша 

Зековић, проф. др Бранислав Јеленковић, проф. др Милорад Кураица, проф. др Наташа 

Недељковић, проф. др Зоран Петровић,проф. др Воја Радовановић, проф. др Зоран Радовић, проф. 

др Бранислав Саздовић, проф. др Љиљана Симић.  

 

Продекан за науку Физичког факултета проф. др Маја Бурић отворила је седницу у 11:00 часова и 

предложила следећи  

 

Дневни ред 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Колегијума одржане 11. децембра 2013. Године 

2. Замена члана Колегијума докторских студија 

3. Акредитација 

 

1.  тачка 

 

Чланови Колегијума докторских студија су усвојили записник са претходне седнице 

одржане 11. децембра 2013. године, али записник треба допунити одлуком да је 

одбрана семинара јавна. Од сада ће се одбрана семинара одржавати у физичком 

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

 

2. Тачка 

 

Проф. др Маја Бурић је подсетила чланове колегијума да је проф. др Стеван Ђениже 

дао оставку због скоријег одласка у пензију. Нови члан колегијума кога је предложио 

проф. др Срђан Буквић биће проф. др Зоран Петровић. 

 

3. Тачка 

 

Координатори смерова научних области изнели су своје предлоге промена предмета и 

наставника, а на седници су усвојени програми за следеће модуле односно научне 

области: 

Физика јонизованих гасова и плазме, 

Физика кондензоване материје и статистичка физика, 



Фотоника и ласери: допуна претходно усвојеног програма предметом који ће водити 

др Предраг Ранитовић, сарадник Lawrence Berkeley National Laboratory,  

Примењена физика. 

Остало је да се на следећем састанку усвоји програм смера Настава физике на коме се 

интензивно ради. Пошто је ова област у истраживачком смислу у Београду још увек у 

повоју, договорено је да се ангажују неки наставници са стране а да се, у почетку, од 

наставника не тражи као обавезан услов да имају радове из наставе односно методике 

наставе физике. 

За све модуле је усвојено да један наставник може да буде на максимално три 

предмета, а препорука је да буде на један или два предмета. 

 

У дискусији је констатовано да би било добро да се, на неким смеровима,  уведу 

обавезни предмети. Зато је договорено да координатори смерова анализирају ову 

могућност и да на следећем састанку предложе који предмети треба да постану 

обавезни за дати смер, тј. да ли треба да их буде (смерови у овом погледу могу да се 

разликују). Такође, координатори треба за следећу седницу да припреме и пошаљу 

картоне предмета и наставника на усвајање и да провере да ли сви наставници имају 

објављене радове из уже области предмета.  

Следећи Колегијум  докторских студија се планира за крај марта 2014. 

 

                      Седница је завршена у 12:48 часова. 

 

Београд, 20.02.2014. 

                                                                                                                       Продекан за науку    

                                                                                                                         Физичког факултета       

                                                                                                                      Проф. др Маја Бурић, с.р.      


