
Извод из Правилника о докторским студијама 
 

 

Ментор студија и потенцијални ментор 

Члан 15.  

 При упису кандидат бира ужу научну област, предлаже ментора студија и прибавља 
његову сагласност. После уписа Колегијум докторских студија одређује ментора студија за сваког 
кандидата.  

Ментор студија усмерава и упућује студента у научне садржаје које је потребно савладати, 
стара се о благовременом полагању испита и напретку кандидата и помаже у избору 
потенцијалног ментора. Ментор студија може, али не мора бити и ментор при изради докторске 
дисертације.  

Студент уз консултације са ментором студија прави избор предмета из своје научне 
области.  Студент, уз одобрење координатора уже научне области, може да изабере предмете из 
друге уже научне области, али мора да полажи бар половину испита (односно да оствари бар 30 
ЕСПБ) из своје уже научне области.  

Потенцијални ментор заједно са студентом учествује у плану истраживања, формулисању 
теме докторске дисертације, припреми пријаве теме и семинарског рада и другим активностима 
везаним за докторске студије.  

 

Ментор  

Члан 16. 

  Ментор уводи студента у научни рад, упућује га у истраживачки проблем и методе његовог 
решења, надзире и усмерава рад студента током израде докторске дисертације, прати квалитет 
истраживања, подстиче учешће у пројектима и објављивање научних радова.  

 Ментор се стара да истраживања иду по плану, тако да се сва истраживања неопходна за 
израду дисертације обаве у предвиђеном року и процењује да ли су истраживања достигла 
неопходан ниво за докторску дисертацију у погледу обима и квалитета. Ментор даје  мишљење о 
истраживању и постигнутом научном доприносу дисертације.  

Члан 17. 

 За ментора се може одредити: наставник Универзитета, истраживач изабран у научно 
звање који је запослен на институту у саставу Универзитета, професор емеритус Универзитета, 
члан САНУ који је пре пензионисања имао наставно или научно звање. 

 Менторство се изузетно може расподелити на два  ментора. Ово је обавезно за 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплиниарне студијске програме и теме. 
 
 Ментор истовремено може да води највише три студената на докторским студијама. 



Извод из Правилника о докторским студијама 
 

 Ментор студија и ментор  морају да  имају најмање  5 објављених радова са SCI листе из 
уже научне области којој припада тема докторске дисертације у последњих 10 година, од чега бар 
3 у последњих 5 година у водећим међународним часописима. Под водећим међународним 
часописима подразумевају се часописи чији је импакт фактор већи од 1, односно 0,5  за уже 
научне области Метеорологија и Настава физике. 

 

Сукоб интереса 

Члан 18. 

 За ментора и члана комисије не може бити именовано лице које је са кандидатом у 
сродству или пословном односу изван Универзитета или односу било које врсте, који може 
довести до сукоба интереса, а који је дефинисан Правилником о сукобу интерса Факултета, 
односно Универзитета.   

Промена ментора 

Члан 19. 

Студент или ментор могу да поднесу Колегијуму докторских студија писани захтев са 
образложењем за прекид менторског односа.   

Уколико Колегијум процени да је захтев из става 1 овог члана оправдан он предлаже 
декану да покрене поступак за избор новог ментора.  

 


