
ЗАПИСНИК 

 
са IV седнице Колегијума докторских студија школске 2014/2015, одржане у среду  06. априла  

2015. године. 

 

Седници присуствује 11  чланова колегијума и то:  проф. др Мирјана Божић, проф. др Маја Бурић, 

проф. др Срђан Буквић, проф. др Таско Грозданов, проф. др Милан Дамњановић, проф. др Јаблан 

Дојчиловић, проф. др Милан Кнежевић, проф. др Милорад Кураица,  проф. др Зоран Петровић, 

проф. др Воја Радовановић и проф. др Љиљана Симић. 

 

Продекан за науку Физичког факултета проф. др Маја Бурић отворила је седницу у 13:17 часова и 

предложила следећи  

 

Дневни ред: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Колегијума одржане 11. марта  2015. године.  

2. Акредитација докторских студија и корекција програма Физике 

 

 

1.  Тачка 

Неки од кандидата су хтели да пријаве теме доктората за ННВ које је одржано 

25.03.2015., па смо записник са седнице Колегијума одржане 11. марта  2015. године 

ставили на електронско усвајање уз предлог проф. др Стевана Ђенижеа да Милошу 

Скочићу ментор буде проф. др Срђан Буквић, а Милошу Бургеру проф. др Стеван 

Ђениже. Од укупно 20 чланова Колегијума 12 чланова је присуствовало седници и свих 

12 је гласало ЗА усвајање запсника и ЗА усвајање предлога проф. др Ђенижеа 

електронским путем. 12 чланова Колегијума који су присуствовали Колегијуму и 

гласали су: проф. др Петар Аџић, проф. др Наташа Бибић,  проф. др Мирјана Божић, 

проф. др Маја Бурић, проф. др Срђан Буквић, проф. др Таско Грозданов, проф. др 

Милан Дамњановић, проф. др Љубиша Зековић, проф. др Наташа Недељковић,  проф. 

др Воја Радовановић, проф. др Зоран Радовић и проф. др Љиљана Симић.  

Чланови Колегијума докторских студија су електронском седницом усвојили записник 

са претходне седнице одржане 11. марта  2015. године, као и предлог проф. др 

Стевана Ђенижеа.  

 

2. Тачка 

Проф. др Маја Бурић је обавестила чланове Колегијума да је прошле недеље била на 

разговору у КАПК-у (Комисији за акредитацију) која је прегледала и оцењивала 

студијске програме. Мада су наше докторске студије физике добиле пуно похвала и 

највише оцене, ипак морају да се модификују јер неке од стандарда, онако како су 

прописани , не испуњавамо. 



Добили смо неке примедбе техничке природе који су у међувремену решене. 

Примедба коју треба продискутовати односи се на однос броја наставника који су 

стално запослени на Физичком факултету и оних са „стране“: стално запослених на ФФ, 

према Стандарду 9 акредитације, треба да буде најмање 50%.  Ово је званично 

тумачење које је Факултет добио у разговору са чланом КАПК-а, мада смо пре 

подношења документације добили мишљење да се и наставници из ИФ-а и ИНН Винча 

могу рачунати у потребни проценат 50% наставника зато што се програм докторских 

студија физике изводи заједнички. 

Након дуже дискусије усвојен је измењени предлог програма докторских студија 

Физике који је у прилогу и који испуњава све стандарде акредитације. 

(http://147.91.68.190/NastavniPlanovi_2015/DoktorskeStudije/Fizika/NastavniPlanFizika.ht

ml?jez=cir ) 

 

 

 

    Седница је завршена у 13:50 часова.                                                             Београд, 15.04.2015. 

 

                                                                                                     Продекан за науку  

                                                                                                              Физичког факултета                                                                                                                          

Проф. др Маја Бурић, с.р.      
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