УСЛОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ
ПРОЈЕКТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

1. Оверена фотокопија дипломе о завршеним основним
студијама
2. Оверена фотокопија дипломе о завршеним мастер
студијама – ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
3. Положени сви испити предвиђени студијским
програмом Докторских академских студија и измирене
финансијске обавезе – за студенте ДАС /потврда се
добија на Шалтеру службе/
4. Оверена фотокопија дипломе о завршеном
магистеријуму – ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПРИЈАВЉУЈУ
ПРОЈЕКАТ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ПО
РАНИЈЕМ ЗАКОНУ
5. Извод из матичне књиге рођених
6. Образац за пријаву пројекта докторске дисертације –
добија се на скриптарници факултета
7. Стечен услов по Правилнику – 3 објављена научна
рада у целини из уже научне области из које је тема
докторска дисертација. у најмање једном раду први
аутор
8. Пројекат докторске дисертације - 7 примерака – на
ћириличном писму
9. Пројекат докторске дисертације у електронском облику
нарезана на CD или DVD диску – на ћириличном писму
10.
Биографија
11.
Списак научних и стручних радова –у два примерка
12.
Сами научни радови – у два примерка

13.
Сагласност институције у којој ће се обавити
истраживање - Потврда о томе где ће бити извршена
мерења
14.
Име наставника кога предлаже за ментора са
најмање пет референци из уже научне области из које је
докторска дисертација
15.
Изјава предложеног наставника – ментора о
прихватању менторства
16.
Изјава кандидата да ли је подносио захтев за
одобрење предложене теме другој високошколској
установи у земљи или иностранству
17.
Изјаву кандидата о језику на коме ће бити написана
и одбрањена докторска дисертација
18.
Попуњен Образац Д1 - може се преузети на сајту
факултета – предаје се папиролошки и у електронском
облику
19.
Уплатница на име пријаве и одбране пројекта
докторске дисертације – у складу са важећом одлуком
факултета
– 10.000,00 динара на жиро-рачун факултета 8401782666-31 позив на број 915 – ЗА СТУДЕНТЕ
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
– 20.000,00 динара на жиро-рачун факултета 8401782666-31 позив на број 915 – ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ
ПРИЈАВЉУЈУ ПРОЈЕКАТ ДОКТОРСКЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ ПО РАНИЈЕМ ЗАКОНУ

УСЛОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ
УРАЂЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1. Образац за пријаву докторске дисертације – добија се на
скриптарници факултета
2. Стечен услов по Правилнику – Сагласност НСВ
Универзитета
3. Измирене финансијске обавезе према Факултету
4. Докторске дисертација у потребном броју одштампаних
и повезаних примерака докторске дисертације - /Број
чланова комисије + 2 примерка /– на ћириличном писму
написана у складу са Упутством за обликовање и
достављање докторских дисертација Универзитета у
Нишу /налази се на сајту Факултета и Универзитета у
Нишу/
5. Докторска дисертација у електронском облику нарезана
на CD или DVD диску – на ћириличном писму у ПДФ
формату
6. Доказ да има најмање један научни рад, са објављеним
резултатима из докторске дисертације, објављен или
прихваћен за објављивање у домаћем часопису са листе
министарства надлежног за науку
7. Сагласност ментора и члана из реда Комисије за
процену пројеката о испуњеним условима за предају
докторске дисертације
8. Потврда о месту /установи/ где су обављена
истраживања
9. Сирове и необрађене податке до којих се долазило у току
истраживања, ради потврђивања компатибилности
података

10.
Кратка и сажета биографија кандидата /у трећем
лицу/
11.
Уплатница на име пријаве докторске дисертације
– у складу са важећом одлуком факултета
12.
Потврда из библиотеке o раздужењу са литературом
13.
Статистички лист – добија се од референта у
служби
14.
Потписана изјава о ауторству, којом се потврђује да
у докторској дисертацији нема делова којима се
нарушавају ауторска права других особа
15.
Потписана изјава да су штампани и електронски
облик истоветни.
16.
Потписана
изјава,
којом
се
овлашћује
Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ да
електронски облик дисертације унесе у Дигитални
репозиторијум Универзитета у Нишу, и тако га учини
доступним јавности, под условима дефинисаним
лиценцом за коју се аутор одлучи.
17.
Попуњен образац Д3 /налази се на сајту Факултета/

