
З А П И С Н И К 

са седнице Колегијума докторских студија одржане у петак 22. марта 2013. године 

 

Седници присуствује 13  чланова Колегијума и то: проф. др Петар Аџић, 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 Бранислав Јеленковић, проф. др Никола Коњевић, 

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

Продекан за науку Физичког факултета проф. др Маја Бурић отворила је седницу у 13:05 часова и 

предложила следећи  

Д н е в н и    р е д 

1. Презентација семинарског рада Игора Челиковића са образложењем теме докторске дисертације 

2. Усвајање Записника са претходне седнице Колегијума одржане 7. децембра 2012. године 

3. Договор о предстојећој реакредитацији докторских студија.   

 

1. тачка 

Састанак колегијума докторских студија је почео успостављањем видео линка са Универзитетом у Кану 

Доња Нормандија на коме борави студент докторских студија Игор Челиковић у складу са уговором о 

заједничким докторским студијама потписаним између поменутог француског универзитета и Универзитета 

у Београду.  

Игор Челиковић је у двадесетоминутној презентацији образложио оквирну тему докторске дисертације 

под називом „Нуклеарна структура око двоструко магичних језгара: мерење времена живота у околини 
68

Ni 

и потрага за изомерима у околини 
100

Sn“, мотивацију и очекивани научни допринос дисертације, а 

презентовао је и прелимирне резултате до којих је дошао у свом досадашњем истраживању.  

Чланови Колегијума су, након постављених питања и дискусије, ПРИХВАТИЛИ оквирну тему докторске 

дисертације. 

Договорено је и да се упутство за одбрану теме докторске дисертације пред Колегијумом докторских 

студија постави на интернет презентацији Факултета, и да се упозоре кандидати да се придржавају времена 

датог за излагање.   

На сајт ће се такође поставити и листа координатора смерова. Проф. др Никола Коњевић је предложио 

да њега на месту члана Колегијума замени проф. др Милорад Кураица. Чланови Колегијума су прихватили 

предлог о чланству професора Кураице, али су замолили професора Коњевића да остане почасни члан овог 

скупа.  

 

 



2. тачка 

Чланови Колегијума докторских студија су затим усвојили записник са претходне седнице одржане 7. 

децембра 2012. године.  

3. тачка 

У оквиру расправе о предстојећој реакредитацији докторских студија, као и променама наставних 

планова и програма, донете су следеће одлуке:  

Подржана је иницијатива продекана за науку проф. др Маје Бурић и донета одлука да се упути предлог 

Наставно-научном већу Факултета да покрене поступак за избор проф. др Немање Калопера за гостујућег 

професора, који би на докторским студијама физике држао предмет Космологија.  

Донета је одлука да чланови Колегијума, у вези са предстојећом реакредитацијом студијског програма 

докторских студија, провере листу предмета научне области за коју су задужени, да исправе евентуалне 

грешке, предложе другачију листу или унапреде садашњу. Такође је потребно размислити и о променама 

назива одређених предмете, а све у циљу унапређења докторских студија у склопу поновне акредитације. 

Рок за предлоге промена је почетак јуна месеца 2013. године.  

Потребно је да се почне са превођењем програма предавања и наставних планова, ради акредитације 

програма на енглеском језику.  

Факултет је у обавези да у оквиру акредитације докторских студија приложи и листу професора и 

истраживача - ментора докторских дисертација. У дискусији је речено да је потребно је размислити о листи 

ментора, као и чињеници да је то динамична листа која ће се често мењати у складу са напредовањем 

наставника и истраживача у звањима. Из тог разлога је потребно нагласити да је то листа кандидата за 

менторе докторских дисертација. 

Састанак је завршен у 14:45 часова.  

 

Београд, 4.4.2013.      Продекан за науку   

        Физичког факултета 

        Проф. др Маја Бурић 

 


