
 
З А П И С Н И К

 
са II седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 30. новембра 2015. године, са почетком у 18ºº часова.
 

Седницом је председаваo проф. др Сима Аврамовић, декан Факултета.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1. Примање записника са I седнице
2.      Саопштења

3.      Предлог Катедре за грађанско право за увођење јединствених квалификационих
писмених испита на предметима Катедре

4.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

а) једног доцента за ужу научну област Правна историја – предмети Упоредна
правна традиција и Реторика

            б) једног наставника за ужу научну област Страни језик правне струке -
Немачки (поновни избор)
            в) једног асистента за Међународноприватну ужу научну област –
предмети Међународно приватно право и Арбитражно право (поновни избор)

5.      Давање сагласности за рад:
а) проф. др Татјани Јевремовић Петровић – Пољопривредни факултет

Универзитета у Београду

б) проф. др Милошу Живковићу – Грађевински факултет Универзитета у
Београду

в) доц. др Војиславу Станимировићу – Филолошки факултет Универзитета у
Београду

г) асист. Снежани Дабић – Грађевински факултет Универзитета у Београду

6.      Разматрање Измена и допуна Правилника о докторским студијама

7.      Докторске дисертације
8.      Доношење Одлуке о упису на докторске студије
9.      Утврђивање предлога за стицање научног звања виши научни сарадник др Јелене

Ћеранић

10.  Признавање испита на:

            а)  мастер академским студијама 

б) мастер академским студијама - мастер европских интеграција

11.  Текућа питања

12.  Разно.
 
Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.



 
Ad 6.

 

Утврђен је предлог

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

 
Члан 1.

            У члану 25. став 2. Правилника, после речи: „докторски испит“ ставља се запета
и додају речи: „односно који на испиту није испунио услов из члана 31. овог
правилника,“, речи: „још једном“ замењују речју: „поново“, а речи: „није положио
испит“ замењују се речима: „је испит одржан“.
 

Члан 2.
            У члану 26. став 3. Правилника, уместо тачке ставља се запета и додају речи: „у
року од пет дана од дана пријема захтева из става 2. овог члана.“
            У ставу 5. запета иза речи „једном“ замењује се тачком, а речи: „и то у једном од
три наредна испитна рока“ бришу се.
 

Члан 3.
            У члану 29. Правилника став 2. се брише.
            Став 3, који постаје став 2, мења се и гласи:
            „Испит се полаже пред комисијом коју одређује управник докторских студија,
коју чине наставник Метода научно-истраживачког рада и вештина и, по правилу,
привремени ментор.“
            Став 4, који постаје став 3, мења се и гласи:
            „Студент који није положио испит из Метода научно-истраживачког рада и
вештина има право да га поново полаже по истеку рока од три месеца од дана када је
испит одржан.“

Члан 4.
            Члан 30. Правилника мења се и гласи:
            „Циљ приступног рада је да студент практично покаже да је овладао знањима из
Метода научно-истраживачког рада и вештина.

Приступни рад обима је од највише 45.000 карактера (са размацима) и пријављује
се и пише из уже научне области за коју је Факултет матичан.

Тему рада одобрава управник докторских студија, на предлог привременог
ментора и једног наставника Метода научно-истраживачког рада и вештина, при чему
тема не сме да се тиче суштине оквирног питања из којег студент намерава да ради
докторску дисертацију, нити одбрањеног мастер рада, а одбрањени приступни рад не
може се користити за сврху испуњавања обавеза из студијског програма у погледу
семинарског рада из члана 33. и научног чланка из члана 34. овог правилника.

Рад се брани непосредно по полагању испита из Метода научно-истраживачког
рада и вештина, пред комисијом из члана 29. став 2. овог правилника.

Да би кандидат могао приступити полагању испита из Метода научно-
истраживачког рада и вештина и одбрани приступног рада, потребно је да комисија из
става 4. овог члана писмено потврди да је рад подобан за одбрану, после чега га студент
предаје у три примерка у папирној, као и у електронској верзији.

Поступак провере оригиналности приступног рада спроводи се на начин уређен у
члану 33. ст. 3. и 4. овог правилника.



По завршеној одбрани приступног рада, комисија из става 4. овог члана може
одлучити да је студент рад одбранио или да га није одбранио.

Уколико студент није одбранио приступни рад, има право да га ради на другу
тему.

Уколико је студент из става 8. овог члана претходно положио испит из Метода
научно-истраживачког рада и вештина, само ће бранити приступни рад пред комисијом
из става 4. овог члана.

Уколико студент поново полаже испит из Метода научно-истраживачког рада и
вештина у смислу члана 29. став 3. овог правилника, а има одбрањен приступни рад,
неће морати да га поново ради.

По успешној одбрани, приступни рад се архивира у библиотеци Факултета.“
 

Члан 5.
            После члана 30. Правилника, додаје се нови члан 30а, који гласи:

„30а.
            Студент је дужан да положи испит из Метода научно-истраживачког рада и
вештина и одбрани приступни рад пре рока у којем полаже први докторски испит.“
 

Члан 6.
            У члану 33. став 8. Правилника, речи: „још једном, у року који не може бити
краћи од шест месеци, нити дужи од годину дана од дана првобитне одбране“ замењују
се речима: „у року који не може бити краћи од шест месеци“.
 

Члан 7.
            У члану 34. Правилника, ст. 3-8. замењују се новим ст. 3-9, који гласе:
            „Студент доказује да је чланак објављен достављањем фотокопије чланка из
часописа, односно електронске верзије часописа.

Уколико чланак није објављен до момента уписа треће године, студент може
поднети потврду редакције часописа да је чланак прихваћен за објављивање.

Привремени ментор је дужан да извести управника докторских студија о томе
када је чланак из става 3. овог члана објављен, а да у случају продуженог одлагања
објављивања прибави од студента образложење редакције о разлозима оваквог одлагања.

Чланак из става 4. овог члана мора бити објављен до момента одређивања
комисије за преглед и оцену докторске дисертације из члана 39. став 6. овог правилника.

Привремени ментор, односно катедра могу, уз образложење, захтевати да
управник докторских студија одреди рецензента, непознатог студенту и привременом
ментору, са задатком да оцени објављени чланак.

Ако чланак не добије позитивну оцену рецензента, студент је дужан да напише и
објави нови чланак.

Одлуку о испуњености услова из ст. 1-8. овог члана доноси управник докторских
студија.“

Члан 8.
            У члану 35. Правилника, став 7. мења се и гласи:
            „Студент који није одбранио пројекат докторске дисертације има право да га
поново брани, и то у року који не може бити краћи од шест месеци од дана одбране.“
 

Члан 9.
            У члану 39. Правилника, у ставу 7. речи: „који стоји на увиду јавности, који
предаје и у електронској верзији у три примерка на CD, а у облику који је прописан
Упутствима за обликовање докторске дисертације Универзитета у Београду“ замењују се
речима: „на CD, а Одсек документацију одмах доставља комисији.“
            У ставу 9. речи: „именовања“ замењују се речима: „пријема документације из
става 7. овог члана“.
            После става 9. додаје се нов став 10, који гласи:



            „Рок из става 9. овог члана не тече у периоду између 1. јула и 20. августа.“
            Досадашњи ст. 10-15. постају ст. 11-16.
            У ставу 13. речи: „званичној интернет страници Факултета и у штампаном
облику у библиотеци Факултета“ замењују се речима: „Увидок порталу Универзитета у
Београду, на званичној интернет страници Факултета и у штампаном облику у Одсеку за
мастер и докторске студије“.

После става 16. додаје се нов став 17, који гласи:
            „Уколико члан комисије не потпише реферат, односно не поднесе посебан
реферат у року из става 9. овог члана, сматраће се да је иступио из састава комисије.“
 

Члан 10.
            У члану 40. Правилника, став 1. мења се и гласи:
            „Када Наставно-научно веће прихвати позитиван реферат о завршеној докторској
дисертацији, надлежном органу Универзитета на сагласност се достављају реферат и
одлука о образовању комисије за одбрану, као и један примерак дисертације у штампаној
верзији и у електронском облику за Репозиторијум докторских дисертација.“

Члан 11.
            У члану 41. Правилника, после става 14. додаје се нови став 15, који гласи:
            „Кандидат који није одбранио докторску дисертацију, не може је поново бранити
на Универзитету у Београду.“
            Досадашњи став 15. постаје став 16.
 

Члан 12.
            Члан 43. Правилника брише се.
            Досадашњи чл. 44-48. Правилника постају чл. 43-47.
 

Члан 13.
            У члану 45. став 1. Правилника реч: „прву“ замењује се речју: „трећу“.
 

Члан 14.
            Измене и допуне Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли Факултета.
            Пречишћени текст Правилника објављује се на интернет страници Факултета.
 
                                                 

 
Седница је закључена у 20,40 сати.
 

 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
                     
 Биљана Живановић Ступар               
                                                              ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                                Декан
 

Професор др Сима Аврамовић
                           
 
 
 
                           
 


