
ЗАПИСНИК 

 
са седнице Колегијума докторских студија одржане у петак 25. октобра 2013. године. 

 

Седници присуствује 13 чланова колегијума и то: 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 Јаблан Дојчиловић, проф. др Љубиша Зековић, проф. др Бранислав 

Јеленковић, проф. др Наташа Недељковић, проф. др Воја Радовановић, проф. др Зоран Радовић, 

проф. др Љиљана Симић  

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

предложила следећи  

 

Дневни ред 

 

1. Презентација семинарског рада Јелене Филиповић са образложењем теме докторске 

дисертације 

2. Усвајање записника са претходне седнице Колегијума одржане 28. јуна 2013. године 

3. Утврђивање коначне листе буџетских студената за школску 2013/2014 годину 

4. Акредитација 

 

1.  тачка 

 

Јелена Филиповић, студент докторских студија Физике, научна област Физика језгара, 

презентовала је тему докторске дисертације  

„Карактеризација радиоактивних еманација у лабораторијским и реалним условима“ 

коју је почела да ради у Нискофонској лабораторији Института за физику под 

менторством др Владимира Удовичића. Изнела је резултате до којих се дошло у 

досадашњим истраживањима, као и план наредних истраживања. После дуже 

дискусије чланови Колегијума су закључили да тема доктората као и његов будући 

садржај треба да се модификујуу следећем смислу. Докторат мора да буде више од 

скупа мерења и да садржи оригинални научни допринос, у овом случају на пример да 

да физички модел промене концентрације радона или нешто слично. 

Зато је тема доктората прихваћена под условом да се наслов модификује у складу са 

препорукама Колегијума, а докторску дисертацију, пре подношења ННВ-у Физичког 

факултета, треба да се још једном преда Колегијуму докторских студија на преглед. 

 

 

2. тачка 

 

Чланови Колегијума докторских студија су затим усвојили записник са претходне 

седнице одржане 28. јуна 2013. године. 



 

 

3. тачка 

 

Продекан за науку проф. др Маја Бурић обавестила је чланове колегијума да је за упис 

на прву годину пријављено 24 кандидата. Од пријављених кандидата један кандидат 

не испуњава услов за упис, 12 кандидата је предложено да буде на буџету, 8 кандидата 

је предложено да буду на самофинансирању, а 3 кандидата се уписује директно на 

трећу годину докторских студија као самофинансирајући. Упис кандидата по овој листи 

је усвојен.  

Одређеном броју студената потребно је одредити диференцијалне испите, па ће проф. 

др Маја Бурић, као и претходне године, у сарадњи са координаторима одређеног 

смера то одредити.  

Проф. др Маја Бурић је предложила да се од следеће године студентима који уписују 

докторске студије са других факултета уведе нулта односно припремна година. 

Предлог није прихваћен, већ остаје да се сваком кандидату одреде диференцијални 

испити као и до сада и то, ако је потребно, и већи број испита. 

Подржан је предлог проф. др Маје Бурић да се путем сајта упути позив студентима 

виших година докторских студија, који испуњавају услов, за прелазак на буџет. 

 

4. Тачка 

 

Због недостатка времена је  договорено да координатори смерова научних области 

који нису поднели извештаје о предлозима измене наставних планова и програма то 

ураде и  презентују на следећем колегијуму који ће бити за месец дана.  

Остале промене везане за реакредитацију факултета се такође одлажу за следећи 

Колегијум докторских студија. Остаје да се размотри предлог о полагању енглеског или 

српског језика као пријамног испита при упису страних студената, када се факултет 

акредитује на енглеском језику. 

 

Одређеном броју чланова Колегијума не одговара ове школске године петак као 

термин састанака, па је усвојена промена термина Колегијума докторских студија за 

среду. 

 

Седница је завршена у 14:50 часова. 

 

Београд, 29.10.2013. 

                                                                                                                    Продекан за науку    

                                                                                                                    Физичког факултета       

                                                                                                                      Проф. др Маја Бурић, с.р.      


