
З А П И С Н И К 

са седнице Колегијума докторских студија одржане у петак 28. јуна 2013. године 

 

Седници присуствује 13  чланова Колегијума и то: проф. др Наташа Бибић, проф. др Маја 

Бурић, проф. др Таско Грозданов, проф. др Милан Дамњановић, проф. др Јаблан Дојчиловић, 

проф. др Стеван Ђениже, проф. др Иван Белча (уместо проф. др Љубише Зековића), проф. др 

Никола Коњевић, проф. др Наташа Недељковић, проф. др Воја Радовановић, проф. др Зоран 

Радовић, проф. др Бранислав Саздовић и проф. др Љиљана Симић. 

Продекан за науку Физичког факултета проф. др Маја Бурић отворила је седницу у 13:05 

часова и предложила следећи  

Д н е в н и    р е д 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Колегијума одржане 22. марта 2013. године. 

2. Извештај продекана за науку проф. др Маје Бурић у вези са текућим питањима везаним за 

докторске студије, плановима и предлозима.  

3. Извештај координатора смерова у вези са реакредитацијом докторских студија.  

4. Разно. 

 

1. тачка 

Чланови Колегијума усвојили су Записник са претходне седнице Колегијума одржане 22. марта 

2013. године.  

2. тачка 

Продекан за науку проф. др Маја Бурић обавестила је чланове Колегијума да је Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја уплатило школарине за буџетске студенте I године 

докторских студија, али у износу од 54.000 динара. Постоји усмено обећање да ће школарина за 

студенте II године бити уплаћена на јесен, док се ове године неће финансирати III година студија. 

Министарство је свим факултетима школарину за докторске студије уплатило у истом износу 

колика је школарина за основне студије на одређеном факултету. Уколико се такав став 

Министарства не промени и они наставе са смањеним финансирањем, требало би размислити о 

другачијој расподели средстава уплаћених на име школарине.  

Колегијум докторских студија је усвојио предлог да се компјутерски предмети групишу као 

изборни предмети за више научних области, односно усвојена је листа предмета докторских 

студија постављена на сајт Физичког факултета на адреси  



http://www.ff.bg.ac.rs/DoktorskeStudije/DokStudije/Tabele/5_4.htm?jez=cir  

После краће дискусије око тога да ли је потребно да неки од изборних предмета постану 

обавезни, Колегијум је усвојио следећу одлуку:  

 Студенти I године студија на почетку школске године на предлог свог ментора бирају сва 

четири изборна предмета, а Колегијум докторских студија усваја листу предмета за сваког 

студента посебно. Уколико студент у току студија жели да промени изборни предмет, може то да 

учини уз молбу Колегијуму да му се одобри промена. На тај начин би се осигурало да студенти 

бирају предмете из уже научне области за коју су се определили.   

Чланови Колегијума расправљали су о могућности увођења припремне године за 

кандидате који нису завршили основне и мастер студије физике и метеорологије. Изнети су и 

предлози о увођењу квалификационог испита за такве или за све кандидате (као што постоји у 

САД, тзв. `qualifier'), али и о останку при садашњем правилу одређивања диференцијалних испита 

за кандидате који долазе са других факултета, па чак евентуално и за кандидате који нису 

завршили одговарајући смер Физичког факултета. Расправа је закључена без донете конкретне 

одлуке, са констатацијом да ће се разматрање овог питања наставити на наредној седници 

Колегијума.  

3. тачка 

Координатори смерова научних области поднели су извештај о предлозима измена наставних 

планова и програма за смер за који су задужени. Усвојене промене ће бити одмах постављене на 

сајт Факултета, на станици са листом предмета докторских студија, а координатори ће доставити 

програме предмета и картоне наставника у електронској форми. Неке Комисије за наставне 

планове још увек нису завршиле сређивање програма за научну област за коју су задужене, па ће 

се усвајање тих измена обавити на наредним седницама Колегијума које ће се одржати у 

септембру и октобру 2013. године.  

 Седница је завршена у 14:05 часова.  

 

Београд, 5.7.2013.      Продекан за науку  
Физичког факултета 
 
Проф. др Маја Бурић, с.р.  
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