I. ИНФОРМАЦИЈЕ О НАСТАВИ НА ПРВОЈ ГОДИНИ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
1. Студенти у првој години имају обавезу да слушају по два предмета у сваком семестру (40 бодова).
Изборни курсеви ће се изводити само уколико се за њих пријави најмање пет (5) студената. Изборни
курсеви за које се пријави мање од пет студената неће се изводити. Студенти који су се пријавили за
курсеве где се пријавило мање од пет студената мораће да бирају поново, све док не одаберу курсеве који
ће се изводити.
2. У првом семестру сви студенти, са свих програма докторских студија слушају методолошки
семинаркао обавезанпредмет (10 бодова ). Рад на семинару се оцењује.
3. У другом семестру о оквиру докторског семинара студенти, на основу претходно стечених знања на
методолошком семинару и промишљања свог будућег рада, предају нацрт који нужно не мора бити везан
за докторску тезу. у коме треба да покажу способност да методолошки исправно и садржајно смислено
одбране рад на одредјеној теми. Нацрти се усмено бране пред професором и студентима-колегама,
активно укљученим у раду докторскогсеминара.
II. ИНФОРМАЦИЈЕО НАСТАВИ НА ДРУГОЈ ГОДИНИДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
1. Обавезни и/или изборни предмету зависности од смера (20 бодова)
2. Остале обавезе -укупно 40 бодова
а) Израда и одбрана нацрта тезе (20 бодова)
Студенти стичу право да предају нацрт тезе после успешног полагања свих испита из прве и друге године
осим истраживачког рада на припреми дисертације (критичког прегледа литературе) који предају
истовремено. Нацрт тезе треба да садржи истраживачки проблем, почетне теоријске идеје и објашњење
како ће ове идеје бити примењене у емпиријском истраживању или теоријској анализи. Нацрт не треба да
буде дужи од 12 страна дуплог прореда. Поред тога, студенти предају и списак назива поглавља
(потенцијални садржај тезе), заједно с абстрактом који сажето (у једном пасусу) излаже аргумент,
емпиријске резултате који се очекују и/или потенцијалне теоријске закључке.
Нацрт тезе прегледају професори који воде Методолошко истраживачки семинар.
Нацрт тезе није дефинитиван предлог већ вежба за коначни предлог који се у договору са
одабраним ментором предаје током III године.
Нацрт се предаје референтима за постдипломске студије.
Нацрт се предаје без навођења ментора и анонимно без навођења имена кандидата.
Ментор се званично бира у завршној фази припреме докторске тезе, на III години.
б) Истраживачки рад на припреми дисертације (10 бодова)
Израда критичког прегледа литературе релевантне за припрему докторског рада дужине 25-30 страна
дуплог прореда. Реч је о раду који садржи критичку анализу литературе непосредно везане за
истраживачко питање а не о библиографији с коментарима. Овај рад се брани код ментора.
в) Објављивање рада (10 бодова)
Израда рада за објављивање у оквиру теме у којој ће се радити теза дужине 10-12 страна дуплог прореда.
Студенти који су објавили чланак у научним часописима с листе Министарства просвете и науке (види
http://www.....) од уписа докторских студија до данас, или су њихови чланци прихваћени за објављивање
у овим часописима, предају релевантне потврде координатору докторских студија на одговарајућем
смеру. Текстови објављени у другим научним часописима и у зборницима радова пролазе исту процедуру
интерне рецензије као и нови радови.
Рок за предају нацрта тезе, критичког прегледа литературе и рада за објављивање ради уписа у трећу
годину докторских студија је 15. новембар.

