Полазећи од одредаба Правилника Факултета о докторским студијама и одбрани докторске дисертације
Физичког факултета којим је дефинисан поступак пријаве израде и одбране докторске дисертације, а у складу са
чланом 162. Статута на предлог Деканског колегијума и Саветодавног већа декана, Наставно-научно веће
Физичког факултета на својој седници одржаној 25. јуна 2008. године, усвојило је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ МЕНТОРА
Члан 1.
Наставници Физичког Факултета, доценти, ванредни и редовни професори, у складу са Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статуом Физичког факултета имају право и обавезу да буду
ментори студентима при изради завршних радова и дисертација.
Ментори на Физичком факултету могу бити и други наставници универзитета у одговарајућем звању у складу
са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статуом Физичког факултета.
Лице изабрано на начин и по поступку прописаним Законом о научноистражиавчкој делатности у научно звање
еквивалентно претходним, а које је у сталном радном односу у научноистраживачкој установи у саставу
Универзитета, може бити ментор кандидату при изради докторске дисертације на Физичком факултету.
Члан 2.
Задатак ментора је да у току израде завршног рада и дисертације
- обавља консултације са докторантом,
- саветује га и помаже му у савлађивању научних знања и долажења до нових научних резултата,
- да кандидата усмерава ка постављеним научним циљевима и упознаје га са сличним научним
истраживањима у свету;
да у својству члана Комисије за преглед и оцену организује писање извештаја, и учествује у одбрани
докторске дисертације
- да учествује у промоцији кандидата и јавно саопштава научне резултате, које је кандидат постигао при
изради дисертације.
Члан 3.
Поступак прихаватања предлога теме докторске дисертације – успешно се окончава одлуком Већа Факултета о
прихватању предлога теме докторске дисертације, и одређивању ментора.
Члан 4.
Веће Факултета може изузетно одредити два ментора, од којих најмање један мора бити наставник који је у
радном односу са пуним радним временом на Физичком факултету.
Члан 5.
Ова одлука ступа осмог дана од дана објављивања на огласној табли, односно web страници Факултета.
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