Прилог 15.2
Извод из Статута који регулише докторске студије
У наставку овог прилога, налази се извод из Статута Технолошко-металуршког факултета
у Београду којим се регулишу докторске студије
Продекани
Члан 41.
Факултет може имати до 5 продекана из реда наставника. Ресори у којима продекани
обављају и организују послове су: настава, кадровска питања, научно-истраживачки рад,
докторске студије, финансијско-материјално пословање; инфраструктура, квалитет, организацију,
као и други према указаној потреби.
Продекани организују и обављају послове на основу овлашћења која им даје декан.
Избор продекана Факултета обавља се без конкурса, на предлог декана, са мандатом у
трајању од три године.
Сваки од продекана наставника може замењивати декана у његовој одсутности, ако га
декан за то овласти.
Факултет има једног студента продекана. Савет факултета врши верификацију избора
студента продекана на предлог Студентског парламента, са мандатом у трајању од три године.
Продекани за свој рад одговарају декану и Савету факултета.
СТРУЧНИ ОРГАНИ
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
Члан 44.
Веће Факултета:
1.

утврђује предлог Статута Факултета;

2.
предлаже студијске програме, укључујући и студијске програме за стицање
заједничке дипломе;
3.

даје предлог ужих научних области;

4.

ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;

5.

одобрава теме доктората;

6.

донос општи акт о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова;

7.
доноси општи акт о условима, начину и поступку реализације програма образовања
током читавог живота, као и других програма стручног усавршавања;
8.

доноси нормативе и стандарде рада;

9.

доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета Факултета;

10.
утврђује заједно са деканом јединствену политику, чији је циљ стално унапређење
квалитета наставе и усавршавање научно-истраживачког рада;
11.
подноси захтев за проверу испуњења обавеза Факултета у погледу квалитета
студијских програма, наставе и услова рада;
12.

прописује начин и поступак самовредновања;

13.
уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване
студијске програме које организује Факултет, у складу са Актом Универзитета;
14.

утврђује број студената који се уписују на студијске програме;

15.

утврђује мерила за висину школарине;

16.

бира представнике у органе Универзитета на предлог катедара;

17.

бира чланове Савета Факултета из реда запослених у настави;

18.

прати међународну сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке;

19.

именује чланове, усмерава и прати рад комисија Већа;

20.

утврђује предлог кандидата за декана;

21.

покреће поступак за разрешење декана;

22.

предлаже Савету финансијски план;

23.

доноси пословник о свом раду;

24.

доноси опште акте Факултета у складу са Законом, другим прописима и Статутом;

25.
обавља и друге послове у складу са Законом, овим Статутом и општим актима
Факултета и Универзитета.
Језик студија
Члан 62.
Студије на Факултету организују се на српском језику.
Факултет може организовати и изводити поједине делове студија, као и организовати
полагање испита и израду и одбрану завршног, мастер и специјалистичког рада и докторске
дисертације, на језику националне мањине или на страном језику, у складу са Статутом, а по
одлуци Сената, односно наставно-научног већа факултета.
Факултет може остваривати студијски програм на језику националне мањине и страном
језику уколико је такав програм одобрен, односно акредитован.
Лице се може уписати на студијски програм ако познаје језик на којем се изводи настава.
Студент, уписан на студије из става 2. овог члана може прелазити у току студија на
студијски програм који се изводи на српском језику, након провере знања српског језика.
Провера знања језика из става 3. и 4. овог члана врши се на начин који пропише декан.
Факултет може за студенте са хендикепом организовати и изводити студије, односно
поједине делове студија, на гестовном знаковном језику
Врсте, степен и обим студија на Факултету

Члан 64.
(1) На Факултету се изводе академске и струковне студије свих нивоа, на основу
одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. Студије
из става 1. овог члана изводе се као:
1) основне академске студије, које трају четири године, и чијем се завршетком стиче 240
ЕСПБ бодова;
2) основне академске студије које трају три године и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ
бодова;
3) мастер академске студије, које трају једну годину, и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ
бодова;
4) мастер академске студије, које трају две године, и чијим се завршетком стиче 120 ЕСПБ
бодова;
5) специјалистичке академске студије, које трају најмање годину дана, и чијим се
завршетком стиче најмање 60 ЕСПБ бодова;
6) докторске академске студије, које трају три године, и чијим се завршетком стиче 180
ЕСПБ бодова.
(2) Струковне студије организују се и изводе као:
1) основне студије, које трају три године, и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова;
2) специјалистичке струковне студије, које трају најмање годину дана, и чијим се
завршетком стиче најмање 60 ЕСПБ бодова.
Услови за упис на докторске студије
Члан 70.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:


завршене мастер академске 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 студијама, или



завршене мастер академске 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 актима 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
академске студије, односно интегрисане студије, 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.

Посебни случајеви уписа на студијски програм
Члан 71.
(1) На студијски програм основних академских студија може се без пријемног испита
уписати:
1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, као и
лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању „Службени 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);
2. Студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је остварио
најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другом универзитету,
односно на другој високошколској установи под условима које прописује Факултет, односно
Универзитет;
3. Студент коме је престао статус студента у складу са чланом 76. став 7. тач. 2. и 3. овог
Статута.
4. Студент Факултета који је већ уписан на други студијски програм, под условима
утврђеним студијским програмом на који се уписује, односно на начин и по поступку утврђеном
општим актима факултета
(2) На студијски програм докторских академских студија може се без пријемног испита
уписати лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој
високошколској установи, под условима утврђеним студијским програмом на који се уписује, на
начин и по поступку утврђеним општим актима Универзитета и Факултета.
(3) Лице из става 1. и 2. овог члана може се уписати само као самофинансирајући студент и
не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
(4) Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не
може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико
му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60
или мање ЕСПБ бодова.
Студијски програм
Члан 78.
Студијски програм је скуп обавезних и изборних предмета, односно студијских подручја,
са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање
дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.
Студијским програмом утврђује се:
1. назив и циљеви студијског програма;
2. врста студија и исход процеса учења, у складу са законом који утврђује национални
оквир квалификација;

3. стручни, академски, односно научни назив;
4. услови за упис на студијски програм;
5. листа обавезних предмета, односно студијских подручја и изборних предмета, са
оквирним садржајем;

6. начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија;
7. бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима;
8. бодовна вредност завршног рада, односно докторске дисертације исказана у
ЕСПБ бодовима;
9. предуслови за упис појединих предмета или групе предмета;
10. начин избора предмета из других студијских програма;
11. услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних
области студија;
12. друга питања од значаја за извођење студијског програма.
Студијски програм Факултета доноси Универзитет, на предлог Већа Факултета. Извођење
студијског програма може започети када га усвоји Сенат и добије уверење о акредитацији.
Студијски програм Факултета објављује се на сајту Факултета и у посебној публикацији.
Факултет може са другом високошколском установом у Републици, односно у
иностранству организовати и изводити студијски програм за стицање заједничке дипломе
(joint degree).
Студијски програм из става 6. може да се изводи када га усвоје надлежни орган
Универзитета и надлежни орган високошколске установе - суорганизатора.
Измене и допуне студијског програма за који је Факултет добио дозволу за рад, а које
врши ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке, не сматрају
се новим студијским програмом.
О измени, односно допуни студијског програма Факултет обавештава Министарство у
року од 60 дана од дана доношења одлуке о измени, односно допуни студијског програма.
Завршни рад и дисертација
Члан 88.
Основне и специјалистичке студије се завршавају полагањем свих предвиђених испита и
испуњењем осталих студијских обавеза, израдом завршног рада и његовом одбраном.
Мастер академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита и
испуњавањем осталих студијских обавеза, израдом завршног рада и његовом јавном одбраном, у
складу са студијским програмом.
Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита, израдом и јавном
одбраном докторске дисертације.
Број бодова којим се исказује завршни рад улази у укупан број бодова потребних за
завршетак студија.
Општим актом Факултета, у складу са општим актом Универзитета, ближе се уређује
полагање завршног, односно дипломског испита, поступак пријаве, оцене и одбране докторске
дисертације.
У поступку одбране докторске дисертације на Факултету, докторска дисертација и
Извештај комисије о оцени докторске дисертације стављају се на увид јавности и то у

електронској верзији на интернет страници Факултета и у штампаном облику у библиотеци
Факултета, најмање 30 дана пре усвајања Извештаја комисије на Наставно-научном већу
Факултета.
Стручни, академски и научни називи
Члан 90.
Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
односно у трајању од најмање три године, стиче стручни назив са назнаком звања првога степена
академских студија из одговарајуће области (на енглеском језику: bachelor).
Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно у трајању од најмање четири године, стиче стручни назив „дипломирани“ са назнаком
звања првог степена академских студија из одговарајуће области (на енглеском: bachelor with
honours).
Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првог
степена струковних студија из одговарајуће области (на енглеском језику: bachelor appl.).
Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив специјалиста са
назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.
Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив специјалиста са
назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области.
Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив мастер са назнаком
звања другог степена мастер академских студија из одговарајуће области (на енглеском језику:
Master).
Лице које заврши докторске, односно академске студије трећег степена стиче научни назив
доктор наука са назнаком области (на енглеском језику: Ph.D., односно одговарајући назив на
језику на који се диплома преводи).
Листу звања из одговарајућих области и скраћенице стручних, академских и научних
назива утврђује Национални савет, на предлог Конференције универзитета, односно Конференције
академија струковних студија.
Скраћенице стручног назива и академског назива мастер наводи се иза имена и презимена,
а скраћеница академског назива магистар наука и научног назива доктор наука, испред имена и
презимена.
Истраживачи
Члан 107.
Научна звања на Универзитету и Факултету јесу: научни сарадник, виши научни сарадник
и научни саветник.
Избор у звања истраживача спроводи се под условима и на начин предвиђен законом којим
се уређује научноистраживачка делатност. Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку
прописаним законом којим је регулисана научноистраживачка делатност, може учествовати у
извођењу свих облика наставе на мастер и докторским академским студијама, бити ментор и члан
комисија у поступку израде и одбране завршног рада на мастер студијама и докторске
дисертације, бити члан комисије за припремање предлога за избор наставника и сарадника

Факултета и учествовати у научноистраживачком раду, под условима и на начин прописан
Законом и општим актом којим доноси Сенат.
Уколико лице из става 1. овог члана нема заснован радни однос на Факултету, Факултет са
њим закључује уговор о ангажовању за извођење наставе за програм који се изводи.
Члан 113.
Наставници могу да изводе наставу на докторским студијама и буду и ментори докторских
дисертација на ТМФ-у и из уже научне области за које нису бирани ако задовољавају кретеријуме
из Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија.
Професор emeritus
Члан 129.
Услови и поступак за доделу звања професор емеритус ближе се уређује Правилником
Универзитета и Правилником факултета о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса. Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика
наставе на академским студијама другог и трећег степена, бити ментор и члан комисије у поступку
израде и одбране докторске дисертације на тим студијама, бити члан комисије за припремање
предлога за избор наставника и учествовати у научноистраживачком раду. Права и обавезе
професора емеритуса уређују се уговором о ангажовању за извођење наставе, који, на основу
одлуке Сената о додели звања, са њиме закључује декан Факултета.
Учешће члана САНУ у извођењу наставе
Члан 130.
Члан САНУ у радном саставу, који је пре пензионисања имао наставно или научно звање,
може учествовати у извођењу свих облика наставе на докторским академским студијама, бити
ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторске дисертације, бити члан комисије за
припремање предлога за избор наставника Факултета и учествовати у научно-истраживачком
раду.
Права и обавезе лица из става 1. овог члана уређују се уговором о ангажовању за извођење
наставе.
Престанак радног односа због пензионисања
Члан 132.
Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 година
живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Наставнику из става 1. овог члана у звању редовног професора може бити продужен радни
однос ако испуњава следеће услове:

да има најмање 20 година радног искуства у високом образовању и ако је након
стицања звања редовног професора остварио резултате у научном раду и у развоју
научнонаставног подмлатка на факултету који су потребни за избор у звање редовног професора
на основу члана 74. ст. 10–12. Закона;



да је испунио ближе критеријуме које је прописао Национални савет за високо

образовање

да је оствареним резултатима значајно допринео раду, угледу и афирмацији
факултета и Универзитета, под условом да факултет нема довољан број наставника изабраних у
звање за исту ужу научну област за несметано и квалитетно обезбеђивање свих облика наставе; и

да је у последњих 10 година имао најмање једног сарадника изабраног на предмету,
односно ужој научној области за коју је и он биран.

Изузетно, ако би наставнику престала функције за коју је изабран или нека друга активност
од посебног значаја за Факултет односно Универзитет, продужиће му се радни однос, уколико
испуњава услове из става 2. алинеја 1 и 2 овог члана.
Наставнику који је испунио услове из става 2. овог члана у звању редовног професора,
уколико постоји потреба за наставком рада, може се продужити радни однос уговором са
високошколском установом на одређено време до две године, уз могућност додатних продужења,
а најдуже до краја школске године у којој навршава 70 година живота.
Веће Факултета на основу образложене иницијативе одговарајуће катедре, утврђује
предлог одлуке о продужетку радног односа наставника.
Одлука којом се утврђује предлог за продужење радног односа доноси се већином гласова
укупног броја чланова Већа Факултета.
Веће Факултета након утврђивања предлога за продужење радног односа доставља Сенату
Универзитета предлог одлуке који садржи:


образложење о испуњености услова за продужење радног односа;



предлог о времену трајања продужења радног односа.

Веће Факултета доставља Сенату Универзитета предлог одлуке о продужетку радног
односа наставника најкасније до 1. јуна школске године у којој наставник испуњава услове за
одлазак у пензију.
Одлуку о продужетку радног односа доноси Сенат.
Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је имао
у тренутку пензионисања.
Наставник из става 10. овог члана, најдуже још две школске године, може:

задржати преузете обавезе као ментор или члан комисије у поступку израде и
одбране завршних радова на мастер академским студијама и докторских дисертација;

изводити све облике наставе на мастер академским и докторским студијама и бити
члан комисије у поступку израде и одбране завршних радова, односно докторских дисертација на
тим студијама, а на основу одлуке Наставно-научног већа Факултета.

Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију може да буде члан комисије
за припремање предлога за избор наставника и сарадника универзитета.
Студенти
Члан 163.
Студенти уписани на студије до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17) у складу с одредбама чл. 82–88. 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) могу завршити студије по започетом студијском програму, условима и
правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју школских
година потребних за реализацију студијског програма, рачунато од дана почетка студирања тог
студијског програма.
Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године, могу завршити ове студије по
започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја
школске 2017/2018. године,
Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године, имају право да заврше
студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја
школске 2017/2018. године.
Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су пријавили докторску
дисертацију до 10. септембра 2005. године, имају право да заврше студије по започетом плану и
програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука,
најкасније до краја школске 2017/2018. године.
Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете студије у складу са
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), на начин и по поступку
утврђеним општим актом високошколске установе.
Студенту коме је продужен рок за завршетак студија по члану 93. Статута Универзитета
(“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), може се, на лични
захтев, продужити рок за завршетак студија највише до троструког броју школских година
потребних за реализацију студијског програма.

