УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИХВАТАЊУ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Извештај о прихватању теме докторске дисертације треба у почетку да садржи
назив докторске дисертације који јасно указује на тежиште истраживања. Даљи
текст треба да обухвати следеће.
1. Подаци о кандидидату
- Општи биографски подаци, образовање и усавршавање, рад и напредовање у струци,
активности у стручним удружењима и др.
- Подаци о магистратури (тема, област, ментор, факултет-универзитет, одбрана)
- Списак објављених радова или других релевантних резултата и активности које опредељују
афинитет кандидата за рад на приложеној теми.
- Оцена подобности кандидата за рад на предложеној теми.

2. Предмет и циљ истраживања
- Приказ предмета истраживања и хипотетичких ставова о проблему који се истражује.
- Циљеви истраживања, научно предвиђање циљева у функцији нивоа научног сазнања.
- Осврт на релевантне библиографске изворе и остварене резултате (цитирати) који су у вези
са предметом истраживања.

3. Полазне хипотезе
- Претпостављено објашњење чињеница и појава које се проверавају предложеним
истраживањем.
- Зависно од циља истраживања утврдити одговарајућу врсту хипотезе коју треба доказати,
надовезујући се на резултате релевантних референци.

4. Научне методе истраживања
- Приказ општих и посебних научних метода које ће бити примењене у поступку реализације
научних резултата (доприноса).
- Специфичне научне методе које могу бити и предмет истраживања или развијене у вези са
реализацијом предвиђених истраживања.

5. Очекивани научни допринос
Преглед очекиваних научних резултата који унапређују научну област, предвиђање открића,
као и преглед очекиваних стручних резултата који унапређују инжењерску праксу. Приказ
мора бити систематизован и са предвиђањем могућности примене.

6. План истраживања и структура рада
Приказ технологије рада на дисертацији, редослед истраживанја и структура предвиђених
фаза и активности. Преглед поглавља која се предвиђају да буду обрађена у дисертацији.

7. Закључак и предлог
Кратак осврт на подобност теме и кандидата за реализацију предвиђених резултата и циљева
истраживања. Предлог теме, ментора и научне области.

8. Потписници извештаја
Извештај потписују чланови комисије по редоследу тако да ментор (као најодговорнији) буде
први потписник а спољни члан последњи потписник извештаја.

