
З А П И С Н И К 
са седнице Колегијума докторских студија одржане у петак 9. новембра 2012. године 

 

Седници присуствује 12  чланова Колегијума и то: 

- проф. др Петар Аџић 

- проф. др Наташа Бибић 

- проф. др Мирјана Божић 

- проф. др Маја Бурић 

- проф. др Таско Грозданов 

- проф. др Милан Дамњановић 

- проф. др Јаблан Дојчиловић  

- проф. др Никола Коњевић 

- проф. др Наташа Недељковић 

- проф. др Воја Радовановић 

- проф. др Зоран Радовић 

- проф. др Млађен Ћурић 

 

Продекан за науку Физичког факултета проф. др Маја Бурић отворила је седницу у 13:15 

часова и предложила следећи  

Д н е в н и    р е д 

1. Утврђивање коначне листе буџетских студената за школску 2012/2013 годину  

2. Утврђивање предлога промене Правилника о докторским студијама. 

3. Информација о расподели средстава уплаћених на име школарине за докторске студије. 

4. Организациона питања.  

 

1. тачка 

Продекан за науку проф. др Маја Бурић обавестила је чланове Колегијума о броју и структури 

кандидата пријављених на докторске студије. Од пријављених кандидата, два кандидата не 

испуњавају услов за упис, док је једном броју кандидата потребно одредити диференцијалне 

испите. Донета је одлука да продекан проф. др Маја Бурић у сарадњи са кооридинатором 

одређеног смера одреди кандидатима додатне испите.  
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Од свих примљених кандидата највише њих се определило за ужу научну област Примењена и 

компјутерска физика, па проф. др Маја Бурић предлаже да се за тај смер у летњем семестру 

организује настава из неких предмета.  

Министарство је уплатило заостале школарине за буџетске студенте за школску 2011/2012 

годину. Додуше од квоте коју је само Министарство одобрило (35 студената), уплата је стигла за 

32 студента, и то не цела школарина већ 54.000 динара по студенту.  

Физички факултет планира да упути жалбу Министарству због односа према докторским 

студијама уопште, а у међувремену ће свим студентима који желе, а који су били на листи за буџет 

прошле школске године, вратити новац уплаћен на име аконтације. Неки од студената нису 

испунили услов за буџет за ову школску годину, па ће можда желети да им се прошлогодишња 

уплаћена школарина пребаци за ову годину.  

Пошто да је Министарство ипак уплатило новац на име школарина за буџетске студенте, без 

обзира што је то учинило са великим закашњењем, руководство Физичког факултета је донело 

одлуку да ове године не тражи од студената примљених на буџет да приликом уписа уплаћују 

депозит у износу од 1/3 школарине.  

Проф. др Маја Бурић је указала на проблем који ће се можда појавити идуће године. 

Министарство у својој одлуци о квоти помиње само I годину студија, као да не жели да финансира 

студенте старијих година. Руководство је ту квоту ипак расподелило на све III године студија и то 

тако што је донело одлуку да на буџету могу остати студенти II и III године који су испунили све 

обавезе из претходне школске године, али само они који су и прошле године били на буџетској 

листи. Идуће године се може десити да се повећа број студената II и III године који испуњавају 

услов за буџет, чиме ће остати мало места на буџету за студенте који тек уписују I годину. Тада ће 

се поставити проблем рангирања студената I године. Било би потребно да се утврде неки 

критеријуми за рангирање, поготово што се на докторске студије пријављују и студенти који су 

завршили основне студије на другим факултетима Београдског универзитета или другим 

Универзитетима.  

Развила се дискусија о овом питању и предлогу проф. др Јаблана Дојчиловића да се уведу 

коефицијенти за одређене факултете и за одређене научне области докторских студија и предлогу 

проф. др Маје Бурић да се у Правилник унесе могућност организовања пријемног испита. 

Конкретне одлуке нису донете, него је ово питање остављено на касније разматрање.  

2. тачка 

У вези са предлогом измене Правилника о докторским студијама, развила се дискусија о 

већем броју спорних тачака Правилника. Ставови су усаглашени најпре око тачке 1 Правилника 

где је договорено да прецизира да докторске студије организује Физички факултет, а да се оне 

изводе у сарадњи са институтима. Подржан је и предлог проф. др Маје Бурић да се дода 

могућност израде докторске дисертације на енглеском језику.  
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Није усвојен предлог др Бранислава Јеленковића да се и студентима који су завршили основне 

студије физике, могу у неким случајевима одредити диференцијални испити. Колегијум је сматрао 

да није могуће толико уско дефинисати сваки појединачни случај Правилником.  

Конкретан договор није постигнут ни око промене назива смера Физика језгара, иако је било 

неких предлога да се у називу смера ближе дефинише да се ради о експерименталном смеру.  

Донета је одлука и у вези са семинарским радом којим ће студенти образлагати будућу тему 

докторске дисертације.  Није усвојен предлог да семинар у наставном плану замени Рад на 

докторату 4. Семинар је додат као обавеза на крају студија, која није испит и неће се оцењивати 

нити носити одређени број бодова.   

Колегијум се сложио са осталим изменама Правилника којима су појашњене неке процедуре и 

исправљене неке грешке.  

3. тачка 

Проф. др Маја Бурић је упознала чланове Колегијума са начином расподеле средстава 

уплаћених на име школарине за докторске студије које је усвојио Савет Физичког факултета, а  

којим је предвиђено да се школарина, на захтев ментора докторских студија, може умањити за 

40% за материјалне трошкове, уколико студент свој истраживачки рад обавља на Физичком 

факултету, Институту за физику или Институту „Винча“.  

4. тачка 

Колегијум је донео одлуку да задужи координаторе смерова да провере да ли је дошло до 

неких измена у наставним плановима и програмима курсева. Уколико је предметни наставник 

отишао у пензију, потребно је или променити наставника или угасити тај предмет. Ове исправке су 

важне и због будуће поновне акредитације Физичког факултета. Такође је потребно припремати 

наставни план и програм на енглеском језику, како би се извршила и та акредитација.  

Договорено је да следећи састанак Колегијум одржи у петак 7. децембра 2012. године, када ће 

студенти који то пријаве моћи да бране семинарски рад, односно тему будуће докторске 

дисертације.  

Састанак је завршен у 14:40 часова.  

Београд, 15.11.2012.      Продекан за науку 

        Физичког факултета 

 

        Проф. др Маја Бурић 


