ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за
реализацију докторских студија
Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и публикација
Број одбрањених магистарских теза у установи
Број одбрањених докторских дисертација у установи
Укупан број студената који дипломирали у установи од оснивања
Број публикација у међународним часописима са листе ресорног
министарства за науку (последњих 10 година)
Тренутни број наставника ангажованих у установи

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују
на универзитету
Поље
Природно-математичке науке
Друштвено-хуманистичке науке
Медицинске науке
Техничко-технолошке науке
Уметност
укупно

Врста пројекта
Пројекти ресорног министарства
Д/Ф
Д/И
Д/Р
Д/С

М

Други
пројекти

* Д/Ф –домаћи фундаментални, Д/И-домаћи иновациони, Д/Р-домаћи развојни, Д/С-домаћи стратешки, Ммеђународни

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у
високошколској установи
Б.

Назив пројекта

Врста пројекта
Пројекти
министарства
Д/ Д/ Д/ Д/
Ф И Р С

М

Д/
В

Број
Сар.

УКУПНО

Д/Ф –домаћи фундаментални, Д/И-домаћи иновациони, Д/Р-домаћи развојни, Д/С-домаћи стратешки, Ммеђународни, Д/В-друге врсте пројеката
Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија
Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод

Табела П.4 Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и
уметничкоистраживачке пројекте
РБ.

Матични
број

Презиме, средње слово, име

Врста пројекта
Пројекти министарства

Д/Ф

Д/И

Д/Р

М

Д/С

Д/В

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија
Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод

Табела П.5 Збирни преглед научно истраживачких резултата у установи у претходној
школској години
Резултат
књиге

Ознака, према ознакама
ресорног министарства за
науку
Р10
Р20
Р50
Р60

Број

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија
Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод

Табела П.6 Листа установа у земљи и свету са којима високошколска институција сарађује
Назив институције

Земља

Врста
сараднје

Табела П.7 Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради
доктората

Матични Презиме, средње слово,
број
име

Научна или
уметничка
област-и
којома се
наставник
бави

Број
докторских
дисертација
у којима је
наставник
био ментор

Установа
или
установе у
којима су
одбрањене
докторске
дисертације

*Ову табелу попуњавају установе које акредитују докторске студије а које раније
нису имале докторате из дате области
Блок табела 5. студијског програма ………….изборно подручје-модул………
Ако студијски програм има изборна подручја модује неопходно је приказати основну
структуру студијског програма, треба обавезно дати блок табелу.
Блок табела 5. студијског програма основних студија приказује везу између изборних
подручја-модула и њихове основне карактеристике.
Овде наводимо могућ пример блок табеле студијског програма са модулима:
Овде наводимо могућ пример блок табеле студијског програма са модулима:
Блок табела 5. студијског програма ………
ЗАЈЕДНИЧКА ОСНОВА ЗА ИЗБОРНА
ПОДРУЧЈА: М1,М2,...

Стандард 1. Структура студијског програма
Стандард 2. Сврха студијског програма
Стандард 3. Циљеви студијског програма
Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Стандард 5. Курикулум
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета:
Наставник или наставници (презиме, средње слово име):
Статус предмета:
Број ЕСПБ:
Услов:
Циљ предмета

Исход предмета

Садржај предмета

Препоручена литература

Број часова активне

предавања:

Студијски истраживачки рад:

наставе
Методе извођења наставе

Оцена знања (максимални број поена 100)
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
докторских студија

(ако студијски програм има изборна подручја-модуле, тада за свако изборно подручје модул дати комплетан план
студија за све године студија, и обавезно Блок табелу БТ. која приказује везу између изборних подручја-модула)
Часови активне
ЕСПБ
наставе
Ш Назив предмета
С
Статус
П
СИР
предмета

ПРВА ГОДИНА
Предмети изборног блока 1. (пример)

Укупно часова активне наставе на години студија =

ДРУГА ГОДИНА

Укупно часова активне наставе на години студија =

ТРЕЋА ГОДИНА

Укупно часова активне наставе =
Израда докторске дисертације

Табелу модификујте у зависности од броја година и семестара трајања судијског програма и предмета које уносите, користећи инсерт
мод. Можете унети и друге податке који су релевантни за студијски програм. Саму табелу можете да организујете и другачије, или да је
дате у неком другом електронском формату али је увек неопходно приказати податке који су наведени у овој табели.
Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе
С-семестар у коме је предмет
Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗ-изборни
заједнички за више модула, ако програм има модуле, ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула
Часови активне наставе: П-предавања, СИР-студијски истраживачки рад.
Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од
више изборних подручја модула. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета.
Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове
бројчано увек изразити на недељном нивоу и неопходно да у комплетном документу буду изражени на исти начин. Минимални број
часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно.

Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу.
Од укупног броја часова активне наставе на студијском програму докторских студија, по правилу, 25% треба да буду часови предавања.
На задњој години докторских студија активну наставу може чинити само студијски истраживачки рад који је непосредно у функцији
израде докторске дисертације. Активна настава се изражава бројем часова и бројем ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део
докторских студија, осим у пољу уметности. Израда докторске дисертације се приказује само ЕСПБ бодовима.

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације
Ужа научна област

Опис захтева везаних за припрему докторске дисертације
Опис највише 100 речи

Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму докторских студија
(ако студијски програм има изборна подручја-модуле, тада се за свако изборно подручјемодул даје посебна табела, и обавезно Блок табела 5. која приказује везу између изборних
подручја-модула)
Р.б

Ш

Назив предмета

Статус
предмета

Часова активне наставе
Предавања

Студијски
истраживачки
рад

ЕСПБ

Наставник/наставници
на предмету (Презиме,
средње слово, име)

Податке за ову табелу установа може организовати и на други начин, и може је дати и у другом формату

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност
студијског програма
Стандард 7. Упис студената
Табела 7.1 Број студената који се уписује на дати студијски програм
Број студената који се уписује на дати студијски програм
Број наставника (наставника и истраживача) који су
ангажовани на реализацији студијског програма
Укупан број наставника у свим звањима у установи
Број наставника који могу да буду ментори на студијском
програму
Укупан простор којим установа располаже према укупном
броју студената који студирају у установи на свим студијским
програмима

*Максимални број студената за који се програм докторских студија акредитује је број ментора x5 подељен бројем година трајања
студијског програма.

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три
школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Име кандидата

Име ментора

Назив дисертације

Публиковани
резултати

*Р

*Категоризација публикације према класификацији реорног Министарства за науку а у
складу са захтевима допунских стандарда за дато поље

Стандард 9. Наставно особље
Табела 9.1. Листа ангажованих наставника
(Ова табела директно следи из електронског формулара, подаци у табели се генеришу или
као Excel или као Word )
Лични подаци
Maтични
број

Презиме,
средње
слово, име

Звање

Датум
избора

Часови активне наставе
ЧСП

ЧССП

ЧДВУ

УЧАН

Радни статус
% радног
времена у
установи

Допунски
рад (%),
или рад
по
уговору

НДВУ

Укупно часова активне наставе коју
држе наставници
Укупно наставника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму
=

Лични подаци-обавезно морају бити унети сви подаци који се траже
Часови активне наставе: ЧСП- на студијском програму, ЧССП- на свим програмима у
установи, ЧДВУ- у другој висошколској установи, УЧАН- Укупно активне наставе у свим
високошколским установама
Часови активне наставе: Уносом у електронски формулар, за сваки студијски програм ће бити
израчунат број часова активне наставе коју наставник држи на студијском програму и број
часова наставе на свим студијским програмима у установи. Број часова активне наставе у
другим високошколским установама, се уноси директно и формира се збир укупаног броја
часова активне наставе у свим високошколским установама.
Радни статус - % радног времена у установи (100% ангажовање у установи -пуно радно
време) , доказ- копија радне књижице у прилогу, подељен радни однос % у установи, доказ
копија радне књижице)
Радни статус - Допунски рад (%), или рад по уговору, рад преко пуног радног времена уговор
о ангажовању- доказ уговор у прилогу
Назив друге високпшколске установе у којој је наставник ангажован – НДВУ , обавезно се
наводе све врсте ангажовања, установа или установе

Табела 9.2 Листа наставника укључених у научноистраживачкие и
уметничкоистраживачке пројекте
РБ.

Матични
број

Презиме, средње слово, име

Врста пројекта
Пројекти министарства

Д/Ф

Д/И

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Д/Р

Д/С

М

Д/В

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод

Табела. 9.3 Компетентност наставника
Презиме, средње слово, име
Звање
Ужа научна област
Година
Институција
Област
Академска
каријера
Избор у звање
Докторат
Диплома
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских
студија
Р.Б.
ВУ
Друга
Назив предмета
ВУ

Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално
10 не више од 20)

Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Усавршавања

Р

Домаћи

Међународни

Други подаци које сматрате релевантним
Максимална дужине не сме бити већа од 1 странице А4

Табела 9.4 Листа ментора у протекле три школске године
Р.Б.

Матични
број

Презиме, средње слово, име

Назив установе у којој је
запослен са пуним радним
временом

Табела. 9.5 Ментори
Презиме, средње слово, име
Звање
Ужа научна област
Година
Институција
Област
Академска
каријера
Избор у звање
Докторат
Диплома
Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10
година
Р.
Б.

Наслов дисертације

Име кандидата

*пријављена

**
одбрањена

*Година у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за
дисертације из ранијег периода)

Радови у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног
министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално
5 не више од 20)

Р

Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним

Међународни

Максимална дужине несме бити већа од 2 странице А4

Стандард 10. Организациона и материјална средства
Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду
Назив опреме

Тип

Намена

У табелу унети опрему коју установа поседује, као и опрему из других установа на основу уговора о сарадњи

Табела 10.2 Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући
лабораторијски простор неопходан за експериментални рад
Простор

Квадратура

Слушаонице
Лабораторије
Рачунарске лабораторије

Број
просторија

...........................
............................
У табели дати листу просторија које се користе за извођење студијског програма

Стандард 11. Контрола квалитета
Табела 12.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета студијског програма
докторских студија
Р.Б

Име и презиме

Звање

