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Члан 14. 
 

Факултет организује  докторске студије из научних области за које је Факултет матичан и 

акредитован. 

Докторске студије, академске студије трећег степена, у обиму од 180 ЕСПБ бодова трају три  

године. 

Докторске студије се организују у оквиру научних области физике и метеорологије.  

Студије се остварују на основу студијских програма које доноси Сенат на основу предлога који 

утврђује Наставно-научно веће Факултета. Докторска дисертација се брани на крају докторских 

студија и стиче се научни назив:  

-  ДОКТОР НАУКА - физичке науке, скраћеница – др (енг. Ph.D.); и  

-  ДОКТОР НАУКА - метеоролошке науке, скраћеница – др (енг. Ph.D.). 

 
.......... 
 

Члан  46. 
 

 У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 

 завршене мастер академске студије односно интегрисане студије, са најмање 300 ЕСПБ 

бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању (Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично 

тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и 

општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским односно 

интегрисаним студијама; или 

 завршене мастер академске студије,односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ 

бодова и остварене научне радове,објављене у часописима са листе ресорног  министарства пре 

уписа на докторске студије  у складу са општим актом Факултета односно Универзитета. 

Лица са звањем магистра наука могу се уписати  на докторске студије у одговарајућој области 

у складу са општим актом  који доноси Сенат. 

 У студијском програму докторских студија прописују се  одговарајуће завршене мастер 

студије односно интегрисане као услов за упис на докторске студије. 

 Ближи услови за упис на докторске студије уређују се општим актом Факултета у складу с 

општим актом  који доноси Сенат Универзитета. 

 Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште 

просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама резултата на пријемном 

испиту уколико се организује, остварених научних резултата, и других мерила за упис 

предвиђених општим актом Факултета, односно Универзитета. 

 
....... 
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Члан  70. 
 

  Режим докторских студија прецизиран је Правилником о докторским студијама, који усваја 

Наставно-научно веће Факултета. 

  Докторским студијама руководи Колегијум докторских студија, којим председава Продекан 

за науку. 

  Колегијум докторских студија, по правилу, чине по два члана координатора сваке од ужих 

научних области докторских студија физике и метеорологије, од којих је један са Факултета, а 

други са једног од два института са којима Факултет организује докторске студије. Координаторе 

бирају наставници на сваком од смерова докторских студија већином гласова укупног броја 

наставника на смеру. 

  Поступак припреме и услова за одбрану докторске дисертације уређује се општим актом 

Универзитета у Београду. 

  Ближи услови поступка припреме и одбране докторске дисертације утврђује Факултет 

Правилником о докторским студијама. 

 

 
 


