ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

4. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Услови за упис на докторске студије
Члан 63.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1) завршене дипломске академске студије на Факултету, са најмање 300 ЕСПБ бодова
и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и дипломским академским студијама; или
2) завршене дипломске академске студије на Факултету, са најмање 300 ЕСПБ бодова,
остварене научне радове и сагласност Већа донету након извештаја трочлана комисије посебно формиране од стране Већа; или
3) академски степен магистра теолошких наука, ако не пријави докторску дисертацију,
у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању.
Ближи услови за упис на докторске студије уређују се општим актом које доноси Веће
Факултета.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и остварених научних резултата, на начин предвиђен општим актом.
Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита, те израдом и јавном одбраном докторске дисертације.
Докторска дисертација
Члан 64.
На Факултету се може стећи докторат наука из области за које је Факултет матичан.
Докторат може стећи лице које испуњава један од услова из претходног члана овог Статута.
Докторат може стећи и лице које испуњава услове наведене у члану 128 Закона о
високом образовању и у складу са истим.
Пријава и садржај
докторске дисертације
Члан 65.
Кандидат подноси пријаву за израду докторске дисертације Већу. Веће, на предлог одговарајуће катедре, формира трочлану комисију за оцену научне заснованости теме дисертације, од којих један може бити наставник који није у радном односу на факултету. Комисија Већу подноси извештај у року од 60 дана.
Предлог теме докторске дисертације садржи нарочито предмет и циљ рада, основне хипотезе од којих се полази и методе које ће у истраживању применити, као и темељну лите-

ратуру.
Кандидату се за тему докторске дисертације не може одобрити тема његове магистарске тезе.
Докторска дисертација је научни рад који је оригиналан, који је резултат самосталног
научног истраживања и који знатно доприноси развоју научне мисли.
Кандидатов приступ раду мора бити утемељен у теологији, а резултати рада морају бити теолошки релевантни.
Прихваћени предлог теме докторске дисертације доставља се Универзитету на сагласност.
Члан комисије може да поднесе посебан извештај.
По добијеној сагласности Веће одобрава израду докторске дисертације и одређује ментора
из редова наставника Факултета.
Рок за одбрану докторске дисертације
Члан 66.
Кандидат брани докторску дисертацију најкасније у року од шест година од дана уписа
докторских студија или до 09.09.2012. године за лица из члана 64., став 3. овог Статута.
Веће на захтев кандидата, а из општих разлога спречености, може одобрити продужење
рока за одбрану докторске дисертације до две године, али не дуже од 9.9.2012. године.

Предаја докторске дисертацијe
и даљи поступак
Члан 67.
По предаји докторске дисертације Веће формира комисију за преглед и оцену завршене
дисертације коју чине три наставника одговарајућег звања од којих најмање један може
бити наставник који није у радном односу на Факултету. Комисија подноси извештај са
мишљењем, у року од 60 дана од дана предаје дисертације. Члан комисије има право да
поднесе посебан извештај. Дисертацију и извештај комисије Факултет ставља на увид јавности 30 дана, у ком року свако лице може комисији и Већу да поднесе писмене примедбе
и предлог да се докторска дисертација не прихвати. Комисија је дужна да о сваком таквом
предлогу расправља и извести Веће о свом мишљењу.
По истеку тог рока Веће разматра извештај комисије и евентуалне примедбе. Ако одлучи да су испуњени услови за одбрану докторске дисертације Веће извештај комисије са
предлогом за одбрану доставља Универзитету на сагласност.
По добијеној сагласности стручног органа Универзитета на извештај комисије Веће бира комисију од пет наставника, од којих најмање један може бити наставник који није у
радном односу на Факултету и именује председника комисије. Ментор не може бити председник комисије. Комисија у договору са кандидатом заказује дан и час јавне одбране докторске дисертације. Време и место одбране објављују се на огласној табли Факултета и
путем средстава јавног информисања.
Одбрана се мора одржати у року од четири месеца од дана стављања на увид јавности
не рачунајући један месец у току летњег распуста.
Докторска дисертација се предаје у 10 примерака.
Докторску дисертацију кандидат може повући до почетка одбране.

Одбрана докторског рада
Члан 68.
Чин одбране докторске дисертације јаван је и одвија се пред комисијом којом руководи
председник, а састоји се од докторандовог експозеа и расправе о резултатима рада.
Комисија, након већања, већином гласова утврђује резултат јавне одбране: «Одбранио
докторску дисертацију» или «Није одбранио докторску дисертацију» и доноси одлуку.
Записник о јавној одбрани потписују сви чланови комисије, с тим што члан комисије
може у записнику издвојити своје мишљење.
Докторска дисертација која није одбрањена не може се поново бранити.
Докторант који је одбранио дисертацију стиче научни степен доктора теолошких наука.
Документацију потребну за промоцију факултет доставља Универзитету. Промоцијом
докторанд званично стиче научни степен доктора наука.
О одбрањеној дисертацији издаје се диплома коју потписом оверавају Декан Факултета
и Ректор Универзитета.
Поништење докторске дипломе
Члан 69.
На писани и образложени приговор појединца или установе да одбрањена докторска
дисертација није оригиналан научни рад, Веће образује комисију од пет чланова, од којих
два нису у радном односу на Факултету, која утврђује чињенично стање и Већу подноси
извештај.
Веће на основу извештаја и расправе доноси одлуку коју доставља подносиоцу приговора.
Одлука о поништењу доставља се министру просвете, ради оглашавања ништавости
докторске дисертације.

