На основу члана 106. став 1. тачка 10. Закона о Универзитету (“Службени гласник РС” број
21/2002) Научно-наставно веће Универзитета у Нишу на седници која је одржана 16.09.2003.
године доноси

П Р А В И Л Н И К
о мултидисциплинарним постдипломским студијама
на Универзитету у Нишу
Универзитет организује специјалистичке, магистарске, докторске студије и омогућава
стицање доктората наука из мултидисциплинарних научних области (у даљем тексту:
мултидисциплинарне постдипломске студије).
Организујући мултидисциплинарне постдипломске студије Универзитет може
организовати семинаре, курсеве, летње школе и друге облике извођења наставе.
Члан 1.
Мултидисциплинарне постдипломске студије непосредно организује Центар за
мултидисциплинарне студије Универзитета.
Универзитет може поверити поједине послове организовања мултидисциплинарних
постдипломских студија неком од својих факултета, у складу са програмом студија које се
организују.
Када Универзитет повери поједине послове из става 1. овог члана у оквиру
мултидисциплинарних постдипломских студија неком од својих факултета, међусобна права и
обавезе уређују се уговором.
Члан 2.
У Центру за мултидисциплинарне студије образује се Научно-наствано веће (у даљем
тексту: Веће Центра) из реда наставника факултета.
Веће Центра има председника и по једног члана са сваког факултета.
Управник Центра је председник Већа Центра по функцији.
Веће Центра има заменика председника кога бирају чланови Већа Центра из свог састава.
Веће Центра:
- утврђује предлог планова и програма студија;
- дефинише текст конкурса за упис студената у прву годину постдипломских студија које
се остварују у Центру и утврђује испуњеност услова кандидата за упис на поједине
облике студија;
- утврђује ментора и састав комисије за оцену теме специјалистичког рада, магистарске
тезе и докторске дисертације, на предлог кандидата;
- разматра извештај комисије за оцену теме специјалистичког рада, магистарске тезе и
докторске дисертације и са својим мишљењем доставља га Већу Универзитета;
- ставља на увид јавности специјалистички рад, магистарску тезу, односно докторску
дисертацију са рефератом комисије;
- одлучује о приступању кандидата одбрани специјалистичког рада, магистарске тезе и
докторске дисертације, односно одбијању и враћању на дораду;
- предлаже Већу Универзитета чланове комисије за одбрану специјалистичког рада,
магистарске тезе и докторске дисертације;
- доноси годишњи програм рада Центра и доставља га Већу Универзитета на сагласност;
- обавља и друге послове у складу са Статутом Универзитета и Правилником о раду
Центра.

Члан 3.
Универзитет може организовати мултидисциплинарне постдипломске студије у сарадњи
са другим домаћим или страним универзитетима или међународним организацијама.
Услови и начин организовања студија из става 1. овог члана уређује се уговором.
Члан 4.
Наставу на мултидисциплинарним постдипломским студијама изводе наставници и
сарадници који су изабрани на одговарајућим факултетима, или на другим факултетима у земљи,
на основу одлуке Већа Универзитета.
Наставу могу изводити и професори по позиву, који су изабрани у одговарајућа звања на
иностраним универзитетима.
Ректор, на предлог Већа Центра, бира професоре из става 2. овог члана и закључује
уговоре о њиховом ангажовању.
Члан 5.
За упис на мултидисциплинарне постдипломске студије може конкурисати лице које има
одговарајуће високо образовање за студије одабраног програма и које испуњава Законом
прописани услов за упис на магистарске, односно докторске студије у погледу просечне оцене на
основним студијама.
Лице које има просечну оцену мању од 8 (осам) на основним студијама, може конкурисати
за упис на магистарске студије ако претходно положи квалификациони испит из предмета
значајних за одабрани програм студија.
Квалификациони испит спроводи посебна комисија коју именује Веће Центра.
Веће Центра утврђује услове за упис, као и предмете из којих лице из става 2. овог члана
полаже квалификациони испит.
Члан 6.
Универзитет објављује конкурс за упис у прву годину мултидисциплинарних
постдипломских студија.
Ако се за поједини програм мултидисциплинарних постдипломских студија пријави више
кандидата од утврђеног броја места за упис, пријављени кандидати се рангирају према
постигнутим резултатима на основним студијама.
Члан 7.
Мултидисциплинарне постдипломеске студије се организују на српском или на неком од
страних језика.
Странац може конкурисати за упису у прву годину постдипломских студија под истим
условима као и држављанин Србије и Црне Горе.
Уколико се мултидисциплинарне постдипломске студије организују на страном језику
посебан услов за упис на постдипломске студије је знање језика на коме се изводи настава.
Проверу знања језика на коме се изводи настава обавља посебна комисија коју именује
Веће Центра.
Члан 8.
Специјалистичке студије из мултидисциплинарних области трају једну годину.
Магистарске студије из мултидисциплинарних области трају две године.
Докторске студије из мултидисциплинарних области трају три године.
Члан 9.
Настава на мултидисциплинарним постдипломским студијама организује се по семестрима.
Школска година има два семестра: зимски семестар који траје од 1. октобра до 1. марта и
летњи семестар који траје од 1. марта до 30. септембра.
Сваки семестар има најмање 15 недеља непосредне наставе до 30 сати недељно.
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Члан 10.
Испити се полажу по завршетку наставе из одређеног предмета.
Пријављивање испита се врши најкасније десет дана пре дана полагања.
Члан 11.
Испити на мултидисциплинарним постдипломским студијама су јавни.
Јавност испита обезбеђује се објављивањем датума и места његовог одржавања на огласној
табли и web презентацији Универзитета.
Члан 12.
Стручни назив специјалисте стиче лице које положи све испите предвиђене наставним
планом специјалистичких студија и одбрани специјалистички рад.
Академски назив магистра наука стиче лице које заврши магистарске студије и одбрани
магистарску тезу.
Научни степен доктора наука стиче лице које је одбранило докторску дисертацију.
Право да брани докторску дисертацију има лице које је стекло академски назив магистра
наука или које је положило све испите утврђене наставним планом докторских студија.
Члан 13.
Лицу на специјалистичким, магистарским, односно докторским студијама може бити
одобрена израда специјалистичког рада, магистарске тезе, односно докторске дисертације, ако је
положило најмање две трећине испита предвиђених наставним планом тих студија.
Тему специјалистичког рада, магистарске тезе, односно докторске дисертације утврђује
Веће Центра.
Члан 14.
Лицу које је уписано на магистарске студије може се, на његов захтев, одобрити прелазак
на докторске студије уколико је на основним студијама имало просечну оцену најмање 8,5 (осам и
по).
Лицу које је уписано на докторске студије може се, на његов захтев, одобрити прелазак на
магистарске студије.
Одлуку о одобравању преласка из ст. 1. и 2. овог члана доноси Веће Центра.
Одлуком из става 3. овог члана утврђује се број семестара који се признају, као и наставне
обавезе које студент мора да обави.
Члан 15.
Завршени специјалистички рад, магистарску тезу, односно докторску дисертацију кандидат
предаје Универзитету:
- најмање пет примерака у писаном облику и
- електронској форми.
Члан 16.
Комисију за оцену и одбрану специјалистичког рада, магистарске тезе, односно докторске
дисертације именује Веће Универзитета на предлог Већа Центра, из реда наставника факултета у
саставу Универзитета и наставника са других универзитета у земљи.
Чланови комисије могу бити и професори из иностранства.
Комисија из става 1. овог члана има председника и најмање два члана, а када је то потребно
комисија може имати и већи број чланова.
Члан 17.
Пријава специјалистичког рада, магистарске тезе односно докторске дисертације коју
кандидат треба да достави Већу садржи:
1. кратку биографију кандидата;
2. образложење са структуром рада,
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3. значај и циљ истраживања;
4. очекиване резултате,
5. списак објављених радова.
Пријава специјалистичког рада, магистарске тезе односно докторске дисертације ставља се
на увид јавности у електронској форми на web презентацији Универзитета.
Члан 18.
По пријему специјалистичког рада односно магистарске тезе, комисија за оцену и одбрану
специјалистичког рада, односно магистарске тезе доставља извештај Већу Центра у року од 45
дана од дана именовања.
По пријему докторске дисертације комисија за оцену и одбрану докторске дисертације
доставља извештај Већу Центра са предлогом у року од 60 дана од дана именовања.
Извештај комисије за оцену теме докторске дисертације са својим мишљењем доставља се
Већу Универзитета.
Члан 19.
Одбрана специјалистичког рада, магистарске тезе и докторске дисертације је јавна.
Датум јавне одбране објављује се на огласној табли Универзитета, на web презентацији
Универзитета и у средствима јавног информисања најмање седам дана пре заказане одбране.
Члан 20.
По завршеној одбрани специјалистичког рада, магистарске тезе, односно докторске
дисертације комисија доноси одлуку која гласи: "одбранио" или "није одбранио".
О одбрани специјалистичког рада, магистарске тезе и докторске дисертације води се
записник.
Члан 21.
Кандидат је одбранио специјалистички рад, магистрску тезу и докторску дисертацију ако је
већина чланова комисије повољно оценила његове одговоре и објашњења.
У случају поделе гласова одлучујући је глас председника комисије.
Одбрана се закључује јавним саопштавањем резултата од стране председника комисије и то
одмах после одлучивања.
Члан 22.
Кандидат је дужан да одбрани специјалистички рад, магистарску тезу, односно докторску
дисертацију у року предвиђеном Законом о Универзитету.
На захтев кандидата, у оправданим случајевима, Веће Центра може одобрити продужење
рока.
Члан 23.
Диплому о завршеним мултидисциплинарним постдипломским студијама и стеченом
докторату наука на Универзитету потписује ректор Универзитета.
Веродостојност дипломе из става 1. овог члана оверава се сувим жигом Универзитета.
Универзитет може издати и додатак дипломе.
Додатак дипломе садржи детаљан увид у ниво, природу, садржај, систем и правила
студирања и постигнуте резултате током студија.
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу по објављивању у “Гласнику Универзитета у Нишу”.
ПРЕДСЕДНИК НАУЧНО - НАСТАВНОГ ВЕЋА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Зоран Миленковић, с.р.
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