На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010.) Савет Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, на седници одржаној дана 31.05.2012. године, усвојио је

СТАТУТ
Факултета медицинских наука
(извод из Статута)

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ПРАВИЛА СТУДИЈА
(правна регулатива)

Члан 72.
Докторске академске студије су студије трећег степена за стицање научног назива доктор
медицинских наука.
Студијски програм докторских академских студија остварује се у току три школске године или 6
семестара (180 ЕСПБ).
Члан 73.
У прву годину докторских академских студија може да се упише лице са завршеним факултетом из
области биомедицинских наука које је стекло најмање 300 односно 360 ЕСПБ на интегрисаним академским
студијама. Упис у прву годину докторских студија се обавља путем конкурса, једном годишње, у
септембру.
Број студената који се уписује у прву годину докторских академских студија, утврђују се одлуком
Савета Универзитета, на предлог Факултета, у складу са бројем предвиђеним дозволом за рад.
Члан 74.
Облици наставе су: активна настава и самостални рад студента. Активна настава се остварује као
теоријска и практична настава.
Теоријска настава се обавља кроз неколико видова као што су предавања, студијски истраживачки
рад (семинарски радови и есеји и друго) учење решавањем проблема, рад у малој групи, видео презентације
и конференције.
Видови практичне наставе су: самостални експериментални рад, претраживања литературе,
теренско истраживање и анкетирање.
Члан 75.
У трећем семестру декан у договору са шефом катедре студенту одређује тутора из реда чланова
Већа за одговарајуће изабрано подручје. Задатак тутора је да континуирано прати и усмерава рад и
напредовање студента и да о томе извештава шефа катедре и Веће семестра.
Члан 76.
У првој години студија студенти изучавају методолошке предмете и оспособљавају се за
самостално научно истраживање.
Студенти који положе све испите из прве године и стекну 60 ЕСПБ уписују другу годину.
У другој години докторских студија студенти стичу актуелна знања из изборних подручја и полажу
усмени испит из изабраног подручја или подподручја.
Студент докторских студија који је стекао академски назив магистра медицинских наука не полаже
усмени докторантски испит.
Уколико програм изабраног подручја докторских студија није сродан са програмом магистарских
студија на којима је стечен академски назив магистра медицинских наука, студент полаже усмени испит из
изабраног подручја или подподручја .
У трећу годину докторских студија може се уписати студент који је положио усмени испит из
изабраног подручја или подподручја, објавио један рад in extenso као први аутор у часопису категорије
најмање М52, који се објављује на једном од водећих светских језика и тиме стекао 60 ЕСПБ на другој
години, односно укупно 120 ЕСПБ.
Члан 77.
Студент се оцењујe на основу поена стечених на предиспитним обавезама и полагањем испита.
Испити се полажу у писаној форми (тест, решавање задатака, израда семинарских радова) и/или
усмено. Начин полагања испита на сваком појединачном предмету (модулу) предвиђен је наставним
програмом предмета (модула).

Завршна оцена за предмет се формира на основу активности студента током наставе и резултата
оствареног на писаном и/или усменом испиту.
Активност студента током наставе (израдом семинарских радова, решавањем задатака или тестова)
се вреднује са најмање 30, а највише 70 ЕСПБ.
Успех студента оцењује оценом на скали од 5 (пет) до 10 (десет).
Члан 78.
Усмени докторски испит студент полаже јавно пред комисијом од пет чланова коју именује Веће за
свако изборно подручје или подподручје.
На испиту студент, заједно са додељеним тутором, брани снагу, дизајн и хипотезе планиране научне
студије. Комисија оцењује научну заснованост, методолошки приступ,теоријску заснованост, обим и
разумевање литературе, као и одговоре на постављена питања.
Шеф катедре изборног подручја, најкасније две недеље пре заказаног испита, одређује адекватног
опонента из реда наставника који испуњавају услов за ментора предвиђен критеријумима Националног
савета за високо образовање.
Након обављеног испита комисија оцењује студента, а пре уписивања оцене председник комисије је
дужан да је саопшти студенту.
Оцена се уписује у пријаву, записник о полагању испита, испитну књигу и индекс.
Оцена 5 (пет) се не уписује у индекс.
Студент може полагати испит највише три пута. После три неуспешна полагања губи статус
студента.
Члан 79.
Испитни рокови су : јануарско-фебруарски, априлски, мајски, јунски, јулски, септембарски,
октобарски и децембарски
Редовни испитни рокови су: јануарско-фебруарски, јунски и септембарски.
Ванредни испитни рокови су: априлски, мајски, јулски, октобарски и децембарски.
Уколико постоји више комисија за испит из изабраног подручја студент извлачи комисију у
присуству свих председника.
Члан 80.
Студент докторских студија стиче право да пријави тему докторске дисертације када упише трећу
годину студија, односно стекне 120 ЕСПБ.
Члан 81.
Кандидат подноси пријаву теме докторске дисертације уз доказ о испуњености услова, и то : Да је
као први аутор објавио рад in extenso у часопису категорије најмање М52 на једном од водећих светских
језика; Да има одобрење Етичког одбора установе у којој обавља научно-истраживачки рад (уколико се
истраживање обавља у више установа, потребно је појединачно одобрење сваке установе); Да потпише
изјаву о ауторским правима
Пријава теме докторске дисертације треба да садржи: биографију, радни наслов и образложење теме
са предметом и циљем рада, основне полазне хипотезе, методе које ће се применити код истраживања и
предлог ментора из реда наставника из научне области из које се дисертација израђује, а који испуњавају
услов предвиђен критеријумима Националног савета за високо образовање Упутство за пријаву објављује се
на сајту Факултета.
Студент и потенцијални ментор јавно бране снагу, дизајн и хипотезе студије пред сталном
комисијом коју формира Веће.
Комисија има од пет до седам чланова.

Члан 82.
Након позитивног мишљења комисије Веће утврђује предлог комисије за оцену научне
заснованости теме докторске дисертације, коју формира надлежно Веће Универзитета, као и предлог
ментора.
Комисија се састоји од три до пет универзитетских наставника или сарадника са научним звањем из
одговарајућих области, од којих најмање један није у радном односу на факултету који је у саставу
Универзитета у Крагујевцу.
Предложени ментор не може бити члан комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације.
Члан комисије мора да испуњава посебне услове за ментора предвиђене критеријумима
Националног савета за високо образовање.
Члан 83.
Комисија у року од 30 дана од дана пријема материјала подноси извештај о оцени научне
засновности теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и ментора у погледу довољно
квалитетних референци које гарантују успешност извођења истраживања.
Извештај мора бити доступан јавности 15 дана објављивањем на интернет страници Факултета.
Ако је на извештај било примедби, комисија је дужна да се о њима изјасни.
По истеку рока за увид јавности, Веће разматра извештај и евентуалне примедбе, доноси одлуку о
научној заснованости теме докторске дисертације и утврђује предлог ментора.
Одлука Већа и извештај комисије упућују се надлежном стручном органу Универзитета ради
давања сагласности.
Члан 83а.
Кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме.
Веће Факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану докторске
дисератције. Кандидат је дужан да захтев за продужење рока поднесе благовремено.
Члан 84.
Ментор не може бити члан комисије за оцену и одбрану завршене докторске дисертације.
Ментор може да води највише пет доктораната.
Члан 85.
Докторска дисертација је резултат самосталног оригиналног научно-истраживачког рада кандидата
у одговарајућој научној области.
Кандидат и ментор подносе радну верзију докторске дисертације као и доказ о испуњености услова
за одбрану, односно доказ да је кандидат објавио најмање три рада у међународним часописима од којих је
макар један из теме докторске дисертације, у којем је кандидат први аутор, објављен у часопису са импакт
фактором који се налази на SCI листи. Копије ових радова чине саставни део дисертације.
Веће формира Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације.
Комисија се састоји од три до пет универзитетских наставника или сарадника са научним звањем из
одговарајућих области, од којих најмање један није у радном односу на факултету који је у саставу
Универзитета у Крагујевцу.
Члан комисије мора да испуњава посебне услове за ментора на студијском програму докторских
академских студија предвиђене критеријумима Националног савета за високо образовање.
Комисија подноси извештај о оцени докторске дисертације у року од 30 дана од дана достављања
материјала.
Уколико комисија не достави извештај у року из претходног става, Веће може формирати нову
комисију.
Извештај комисије и докторска дисертација морају бити доступни јавности, и то у електронској
верзији на интернет страници Факултета и у штампаном облику у библиотеци Факултета, најмање 30 дана
пре усвајања извештаја комисије, као и до одбране дисертације.

Веће разматра извештај комисије и евентуалне примедбе и доноси одлуку о оцени докторске
дисертације.
Одлука Већа и извештај комисије се упућује надлежном стручном органу Универзитета на
сагласност.
Члан 86.
Уколико стручни орган Факултета или Универзитета врати дисертацију на допуну, односно измену,
а кандидат у року од шест месеци од дана пријема одлуке о допунама, односно изменама не поступи у
складу са одлуком, сматра се да је одустао од даљег рада на дисертацији.
Члан 87.
Кандидат је дужан да докторску дисертацију преда у 10 штампаних и укоричених примерака
примерака, заједно са идентичном електронском верзијом.
Члан 88.
По добијеној сагласности Универзитета, декан Факултета у договору са кандидатом и члановима
комисије, одређује датум и време одбране докторске дисертације, о чему се обавештава јавност и
Универзитет најмање пет дана пре заказане одбране.
Кандидат може одустати од одбране докторске дисертације и повући докторску дисертацију
најкасније до почетка одбране.
Члан 89.
Одбрана докторске дисертације је јавна.
Одбрана докторске дисертације почиње када председник комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације констатује да су испуњени сви предвиђени услови.
Након тога, кандидат износи краћи резиме, резултате и закључке остварене током израде докторске
дисертације, а по завршетку његовог излагања питања постављају чланови комисије. Питања могу
постављати и лица која присуствују одбрани.
По завршетку излагања и датих одговора на питања, комисија се повлачи и без присуства јавности
доноси одлуку да ли је кандидат “одбранио” докторску дисертацију или “није одбранио” докторску
дисертацију.
Одлуку комисије кандидату и присутним лицима саопштава председник комисије.
О току одбране докторске дисертације води се записник који потписују чланови комисије.
Члан 90.
Диплома о стеченом научном називу доктора медицинских наука уручује се на промоцији коју
обавља Ректор Универзитета.
До додељивања дипломе Факултет издаје уверење о завршеним докторским студијама, односно
одбрањеној докторској дисертацији.

