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1 ОП ШТЕ

-

БИОИНЖЕЊЕРИНГ

ОДРЕДБЕ

Члан

1.

О вим Прав ил ником уређује се орrа низаuија студ иј а, услови и поступак уписа, правила
студирања, услов и и поступак пријаве , израде и одбране до кторске дисертаuије и друга

питања од з начај а за реал иза uиј у заједничког студиј ског програма докторс ких академских
студија Биоин жењери н г (у даљем тексту: до кторске студије) .
Чл ан

2.

Докто рске студиј е су заједнички студијски програм у чијем извође њу учествују Факултет
инжењерских наука Униве рз итета у Крагујев цу (у даље м тексту:

ФИ Н)

и Факултет

мед иuинск их наука У ни верз итета у К ра гујевцу (у даљем тексту: ФМН ).
Члан

3.

Докто рске студије су академске студије трећег сте пе н а које трај у три школске године ( ше ст
семестара) са обимом од

наука
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ЕС П Б и њихов им завршетком се стич е научни нази в доктор

б иомедиuинско инжењерство.

-

Чла н

4.

Носилаu реализаuије докто рск их студиј а је ФИН .

11 РУКОВОЂЕЊЕ

ДОКТОРСКИМ СТУДИЈ АМА

Руководилац докторских студија
Ч ла н

5.

За о рганиза uиј у и извођење докто рск и х студија надлежан Је руковод илаu докторских
студија.
Руковод илаu докторских студиј а се одре ђуј е из реда настав ника КОЈИ из води наставу на

до кторск и м студијама , који испуњава усло ве за ментора, у складу са стандард има за
акредитаuију. Руковод ио uа докторски х студ ија одређује заједничком одлуком декан ФИН и
ФМН .
Члан

6.

Н адлеж ности руководиоuа докто рски х студиј а:
орга н изује и непосредно прати реализа циј у свих облика наставе на до кторским
студијам а,
координира

рад

настав ника

кој и

из воде

наставу

на

до кто рс к им

студијама

контрол ише реализа циј у пла н а изво ђ ења наставе,
у чествује у организо вању и с провођењу активности и мера з а контролу квал итета,

и

подноси финансијск и изве штај декану ФИН-а и ФМН-а,
председава Већем за заједнички студијск и програм докторск их академских студиј а

(у даљем тексту: Веће за ДАС),
даје предлог одлуке де кану ФИН -а и ФМН-а о појединачн им захтев има студе ната ,
оба вља и друге послове у вез и са орга низова њем и из вођењем докторских студија.

ВеhезаДАС
Члан

7.

За орга низациј у и реализа цију до кторск их студиј а је, поред руководиоца докторских студија,
надлежно и Веће за докторске студиј е б ио инжењеринга (у даљем тексту: Веће за ДАС).
Ч ла нов и Већа за ДАС су сви наставници и л ица изабрана у науt.t н а з вања на до кторским

.

.

.

.

студијама , КОЈИ и спуњавају услове за м е нтора, у складу са ста нда рд има за акред и тац иј у.

Чла н

8.

Већем за ДАС председава руководила ц до кто рских студ иј а кој и сазива сед нице Већа за ДАС.
Веће за ДАС може пу н оваж но да одлучује уколи ко седни ци присуствује в ише од поло вине
од уку п ног броја чла нова, а одлуке се доносе јавн и м гласањем већи ном гласова присутних
чланова.

Ч ла••

9.

Н адлежности Већа за ДАС:
п редлаже савети ма факултета висин у школарине за сам офинансирајуће студенте на

докторским студ ијама,
предлаже Н аставно-научном већу факултета измене и до пуне студијског п рограма

докторских студија ,
разматра и утврђује теме за приј аву докторске дисертације ,

разматра и утврђ уј е предлоге ком исије за писање извештаја о научној заснованости
предл оже них тема до кторск и х д исерта ција и и спуњености услова кандидата и
предл оженог ментора ,

разматра и утврђ ује предло ге ком и сија за оцену и одбран у до кторске д исертације ,
разматра

.

из вештаје

о

.

на у чн ој

зас нова н ости

пр едложе них

тема

до кторских

д ис е ртациј а и и спуњености услова кан д идата и предложено г м е нтора,

.

.

р аз матра извештаје о о цени докто рски х д исе рта ц ија ,

оба вља све посло ве стручно ~· о ргана у складу са Правил ником о пријави , изради и
одбрани до кто рске дисертације, однос но до кторског уметн ичког пројекта,
обавља и друге струt.tне послове у вез и са реализацијом до кторски х студ ија .
Чла н

10.

Веће за ДАС може форми рати комис ије за ре ша вање одређених питања

организовања и извођења до кторски х студ ија.

из области

Члан

11.

Административне послове за потребе реал иза ције докторских студ иј а обавља ненаставна
јединица ФИН-а (у даљем тексту: Служба).
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УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Услови за упис студената
Члан

fta

докторске студије

12.

ФИН и ФМН утврђ уј у заједнички предлог ко нкурса за упис студе ната у пр ву годину
докто рских студија, кој и рас писује Универзитет у Крагујевцу (у даљем тексту: Ун иверз итет).
У прву годину докторских студиј а може се уписати лице са заврш еним академским

студијама од

најмање ЗОО ЕСП Б у следећим образовно-научним

пољима :

тех ничко

техноло ш ке науке , м ед ицин ске н ауке и природ н о- математичке науке .

Упис лица са академским зваљем .•шгистар наука на докторске студије
Члан

13.

Ли uе које је стекло академски назив магистар наука по про писима који су важили до
до но шења За кона о високом образо вању ("Службе ни глас ни к РС" бр.
аутентично тумачење,

87/16),

97/08, 44/10, 93/ 12, 89/ 13, 99/ 14, 45/15 -аутентично

76/05, 100/0768/ 15 и

тумачење,

може остварити право на уп ис на докторске студије, ако се приј авило на конкурс и

укол ико се налази на ранг л исти до броја који је конкурсом предвиђен за уп ис.

Л ицу из става

1. овог чла на ,

може се, на лични захтев, признати део садржаја наставног плана

магистарских студија. Одлуку о пр из навању ис пита и утврђивању разл ике предмета које је

потреб но студент да положи донос и Веће за ДА С, на ос нову предлога руко водио ца
до кторских студија .
Лице из става

1.

овог члана се може у писати у другу годину докто рских студија у кол ико је:

завршио магистарске студије у следећим образовно-научним пољ има: тех ничко
технолошке науке , медицинске н ау ке и природ н о-математ ичке н ауке и

прил иком при знавања испита са маг истарских студија оствари мини малан број ЕСП
бодова потреб ни х за упис у другу годину, а који ј е предвиђ е н Законом.

По полагању разлике предмета, л ице из става

1.

овог члана стиче право да пријави тему

докто рске д исертације и да испу њава остале обавезе предв иђене докто рским студ ијама.
Одлука Већа за ДАС из става

2. овог

чла на је конач на.

Прелазак са другог факултета
Члан

14.

Студе нт докторских академских студија другог факултета може да п ре ђе н а докторске
студиј е и да у пише одго варајућу годину студија укол ико наставни план и програм студијског
програма факултета са ког п релаз и, одговара наставном плану и програму до кторских
студ иЈ а.

Одлуку о одобравању преласка и приз навању испита положен их на другом факултету доноси
Веће за ДАС на основу предлога руководиоца студијс ко г п рограма.
Одлука Већа за ДАС и з става

2.

овог ч л ан а ј е коначна.

Кояисија за упис
Члан

15.

Комисија за упис на до кторске студије има шест чланова и то: три члана предлаже декан
ФИН-а, а три чла на дека н ФМН-а.

Комисија за уп ис на докторске студије спроводи п оступак уписа кандидата према услов и ма
објављеним у конкурсу за упис на докторске студ ије.
Ра11гирање и упис ка11дидата
Члан

16.

Посту п ак п ријављ и вања и ранrирања канд идата сп роводи се према условима из конкурса за
уп ис на докторске студија.

Упис ка ндидата обавља се на основу коначне ра н г листе кандидата.

Редослед кандидата за уп и с у прву годину докторских студија утврђује се на основу:

•
•

просечне оцене остварене на студ ијама и
дужи не студирања.

IV

ПРАВИЛА СТУД ИРАЊА

Докторске студије по се.м естри-ttа
Ч ла н

Настава

на докторским

студиј ама се

17.

реализује

кроз часове

предавања

и студијског

истраж и вачког рада.

Пре почетка п рвог семестра студе нт из изборног блока за први семестар бира један предмет
из којег ће похађати наставу.
Током првог семестра студент изучава обавезни предмет из поља мед и цинских наука , као и
методологију научно истраживачког рада и оспособљава се за науч но истраживање.
Пре почетка другог семестра, студе нт из избор н ог блока за други семестар б ира два
п редмета. По ред избор ни х предмета, током друго г семестра студент изучава и оба вез н и
пред мет из поља техни ч ко-техноло ш ких нау ка.

Студе нт сти че право уписа у другу годину до кто рских студија ако оствари потреба н број

ЕСПБ прописан Зако ном о в исоком образо вању (у даљем тексту: закон) .
Пре почетка трећег семестра студент из изборног блока за трећи семестар б ира д ва предмета
и наставља са изучавањем научно и страживачке области за коју се оп редел ио.
У четвртом семестру студент

прија вљује и брани тему до кторске дисертације и обавља

самостални истраживачки рад на изради докто рске дисертације.

Студе нт стиче право у писа у трећу годи н у ако оствари потребан број ЕС ПБ пропи сан
зако ном.

Током

петог

и

шестог семестра студент

непосредно у функцији

наставља

реализацију

из раде докторске дисерта ције, а

нау чног

истраживања

резултате тог истраж ивања

п редстављају научној јавности .
Ч ла н

18.

Студе нт уп исује наредну годину студија укол ико оствари минимал ни б рој ЕС П бодо ва
предв иђен за уп ис наредне године , а кој и је про писан Законом.
Пријава, израда и одбрана докторске дисертације
Члан

19.

На поступак пријаве, израде, провере п ла гијаризма и одбра не до кто рске д исерта ције на
до кторск им студ ијама примењују се одредбе Правилника Универз итета којим се регул ише

поступа к пријаве, израде и одб ра не до кторске дисертације и Правил ника Универзитета о
посту п ку про вере на плагијаризам Универз итета у Крагујевцу.

V НАСТАВНИЦИ

И МЕНТОРИ

Наставници
Члан

20.

Наставу на до кто рским студијама из воде наставници и л ица изабрана у научна звања на
ФИН-у и ФМН-у , кој и испу њавај у услове из стандарда за акред итациј у студијс ког програма

докто рских студија и који су ко мпете нтни у одговарај ућој научној област и .
Наставу могу из водити поред л ица из става

1. ово г члана

и наставн ици других факултета ил и

л ица изабрана у науч на звања, који испуњавају услове из стандарда за акредитациј у
студијског програма докторски х студ ија .
Одлуку о ангажовању наставника других факултета и л ица изабра ни х у научна зва ња доносе

декани фа култета на предло г Већа за ДАС .
Ментор саветник
Чла н

21.

В е ће за ДАС одређ ује студе нту ментора саветн ика приликом уп иса на студ ије.
М ентор саветник зај ед но са студе нтом учествује у избору изборних предмета, припреми

пријаве и образложења теме докторске дисертације и другим активн остима у вез и са
до кторским студ ијама.
Ментор
Ч ла н

22.

Ментор се одређ ује из реда настав ника ил и лица изабраних у нау чно звање , који испуњава
услове за

ментора.

у складу са стандардом

9.

за акредитацију студијских

програма

докто рских студиј а.
Ментор надз ире и усмерава рад студента то ком израде докторске дисертације , прати
квалитет

истраживачког

рада

студента ,

подст иче

у чешће

у

научним

пројектима

и

обј ављ ивање радова студе нта.

Предлог одлуке о изменама и до пу нама л исте ме нтора до н ос и Веће за ДАС и упућује
У ниверз итету у даљу про цедуру.

Чла н

23.

Докторске студије су интердисциплинарни студијски програм, те се

кандидату може

одреди ти ментор и л и рав н оправн и коментори.

Члан

24.

Ментор/коментор може да води истовремено најв ише пет доктора нада.
VIИСПИТИ
Члан

25.

Испит се полаже ус мен о, писано , или писано и усмено.

Успех

на

исп иту

из ражава се оценом,

на

начин

уређен Зако ном

и

општим

актом

Ун и верзитета.

Vll

ПРЕЛАЗН Е И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан

26.

На сва питања у вези са овим докторским студијама која нису регул исана ови 1 Правилником ,

примењиваће се одредбе Закона и општих аката У ниверзитета.
Чла н

27.

Овај Правилник ступа на снагу ос м ог дана од дана објављивања на интернет стра ници
ФИН -а и ФМН-а.

Декан

Декана
ка

