На основу члана 53. Закона о високом обраовању („Службени гласник РС“ број
76/2005 ... 99/2014) и члана 40. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета
у Нишу“ број 8/2014), Сенат Универзитета у Нишу на седници која је одржана 20.
априла 2015. године донео је
ПРАВИЛНИК
о двоструком менторству и заједничком докторату
Опште одредбе

Члан 1.
Правилником о двоструком менторству и заједничком докторату (у даљем
тексту: Правилник) уређују се основна начела и процедуре у вези са међународном
сарадњом у области докторских студија на Универзитету у Нишу.
Међународни заједнички докторати из области науке, односно уметности представљају
један од видова укључивања Универзитета у Нишу у Европски простор високог
образовања и истраживања, јачају међународну димензију докторских студија и
интензивирају мобилност студената докторских студија.
Универзитет у Нишу подржава и промовише докторске студије са заједничким
менторством
и
заједничким
дипломама
као
интегрални
део
процеса
интернационализације високог образовања, у складу са позитивноправним прописима
и општеприхваћеним европским стандардима.
Правила која су овим Правилником предвиђена за реализацију докторских
студија са иностраним високошколским институцијама могу се аналогно применити и
на мобилност докторанада у оквиру Републике Србије.
Члан 2.
Докторске академске студије за стицање заједничке дипломе 1 организује и
изводи Универзитет у Нишу у сарадњи са акредитованом високошколском установом из
иностранства (партнерска институција).
Члан 3.
Универзитет у Нишу и партнерска институција потписују Споразум о поступку
израде докторске дисертације под заједничким менторством и о издавању заједничке
дипломе.
Споразум о међународном заједничком докторату (у даљем тексту: Споразум)
склопљен између партнерских институција основни је акт којим се уређују услови и
поступак реализације заједничког доктората за студента који је уписан на докторске
студије (у даљем тексту: докторанд) Универзитета у Нишу.
Осим назива партнерских институција које потписују Споразум, у Споразуму
такође мора бити наведено име докторанда и његов статус, подручје у којем ће радити
дисертацију, имена ментора и остали услови важни за припрему и обрану дисертације.
О сваком појединачном докторанду партнерске институције потписују посебан
споразум.
Члан 4.
Реализацију докторских студија, предмет истраживања и план израде
дисертације заједно дефинишу партнерске институције.
Да би били задовољени сви стандарди докторских студија који су дефинисани
општим актима партнерских институција, докторске академске студије за стицање
заједничке дипломе могу трајати дуже у односу на стандардне докторске студије.
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Докторске студије (Doctoral Degree Education) које под посебним условима омогућују
стицање двојне или заједничке дипломе (Double PhD, Double Doctorate, Dual Doctorate,
Cotutelle, Joint PhD).

Споразумом се одређује које делове докторских студија докторанд реализује на
Универзитету у Нишу, а које делове на партнерској институцији.
Члан 5.
Партнерске институције договарају руковођење израдом
заједничким менторством:
• Одобравају назив теме дисертације,
• Именују по једног ментора са партнерских институција.

дисертације

под

Оба ментора су одговорна за реализацију студијског програма и руковођење
израдом дисертације, а у складу са општим актима на њиховим институцијама.
Докторанд и његови ментори су у обавези да партнерским институцијама
достављају периодичне извештаје о извршеним активностима и резултатима на
програму докторских студија.
Члан 6.
Након успешне одбране докторске дисертације, она ће бити призната од стране
партнерских институција потписника Споразума, а докторанду ће бити додељена
заједничка диплома (joint degree).
Посебне одредбе

Члан 7.
Докторанд мора да задовољава услове за упис на докторске академске студије
на партнерским институцијама. Свако одступање од редовних процедура мора бити
наведено у Споразуму партнерских институција.
Докторанд се уписује на Универзитет у Нишу, а Споразумом се одређује начин
уписа на партнерску институцију.
Споразумом се одређују и финансијске обавезе партнерских институција у вези
са спровођењем Споразума о заједничком докторату. Финансијске обавезе
подразумевају утврђивање начина подмиривања трошкова школарине (и то тако да
докторанд не мора подмиривати трошкове на обе партнерске институције), као и
могућност финансијске помоћи коју докторанд може добити како би сносио трошкове
своје мобилности.
Споразумом се могу утврдити и услови смештаја, подмиривање путних трошкова,
услови покривања трошкова здравственог осигурања, као и остала права и обавезе
докторанда.
Члан 8.
Споразумом се утврђује трајање израде докторске дисертације и термин до кога
она мора бити одбрањена.
Само у изузетним условима, када је потребно спровести специјална теоријска
и/или експериментална истраживања или из других разлога, трајање израде докторске
дисертације се може продужити уз сагласност партнерских институција а на предлог
оба ментора.
Захтев за продужење трајања израде докторске дисертације мора се поднети
најкасније три месеца пре краја истека споразума о докторским студијама. Услови и
одредбе за продужење морају се дефинисати у додатку Споразума.
Члан 9.
Планом и програмом израде докторске дисертације дефинише се време боравка
на партнерским институцијама. На партнерској институцији докторанд треба укупно да
проведе најмање један семестар.
Партнерске институције су сагласне да докторанду обезбеде све потребне
услове за рад и потребне ресурсе (радно место, приступ рачунарским ресурсима,
приступ библиотечким ресурсима, итд.).
Члан 10.

Поступак припреме и услови за одбрану докторске дисертације уређују се
општим актима партнерских институција.
Ако се другачије не нагласи, форма докторске дисертације поштује правила
израде докторске дисертације на Универзитету у Нишу.
Насловна страна мора садржати имена партнерских институција и њихов лого,
као и податке о Споразуму.
Члан 11.
Комисија за одбрану докторске дисертације бира се заједничком одлуком
партнерских институција, а на предлог њихових ректора.
Комисија је састављена од 6 до 8 чланова.
Комисију чине два ментора и чланови комисије који се бирају по
пропорционалном принципу.
Комисија има два члана који нису са партнерских институција.
За члана комисије може бити именован наставник, односно научни радник, под
условом да његово наставно или научно звање одговара условима утврђеним статутима
партнерских институција.
Партнерске институције договором бирају Председника комисије из реда
чланова комисије са партнерских институција.
Ментори не могу бити бирани за председника комисије.
Члан 12.
Одобрење за јавну усмену одбрану докторске дисертације може се издати када су
испуњени следећи услови:
• Позитивни извештаји два ментора,
• Позитивни извештаји два подносиоца који нису са партнерских институција. Они
могу бити из реда чланова комисије за одбрану.
• Позитивне одлуке надлежних органа обе партнерске институције.
Партнерске институције споразумом одређују институцију на којој ће докторскa
дисертација бити брањена.
Члан 13.
Ако је одбрана докторске дисертације на Универзитету у Нишу, докторанд је
дужан да припреми докторску дисертацију на српском језику и резиме дисертације на
језику партнерске институције.
Ако је одбрана докторске дисертације на партнерском универзитету, докторанд
је дужан да припреми дисертацију на званичном језику те институције и резиме
дисертације на српском језику.
Резиме докторске дисертације (проширени извод докторске дисертације), по
правилу, има обим до 25 страна у формату А4, односно адекватни обим у другом
формату.
Члан 14.
Завршену докторску дисертацију докторанд предаје одговарајућим органима
партнерских институција и то:
•
•

потребан број одштампаних и повезаних примерака докторске дисертације,
примерак докторске дисертације у pdf формату на диску, у складу са Одлуком о
достављању докторских дисертација за репозиторијум Универзитета у Нишу
("Гласник Универзитета у Нишу" број 4/2013).

Члан 15.
Докторска дисертација се брани на језику институције која је одређена као
место одбране дисертације.

Ако се докторска дисертација брани на Униерзитету у Нишу, морају бити
обезбеђени услови за међусобно разумевање свих учесника у одбрани, као и услови за
праћење и разумевање језика јавне одбране докторске дисертације на којој
присуствују друга заинтересована лица.
Члан 16.
Након успешне одбране докторске дисертације, председник комисије саставља
извештај о одбрани на оба језика. Извештај потписују сви чланови комисије. Извештај
садржи оцену "одбранио докторску дисертацију" у складу са одредбама из
одговарајућих општих аката партнерских институција.
Одбраном докторске дисертације докторанд стиче научни назив доктор наука,
односно доктор уметности, са назнаком области.
Диплома о стеченом научном називу из претходног става оверава се потписима
ректора Универзитета у Нишу и декана одговарајућег факултета, односно ректора и
декана партнерске институције.
У додатку дипломе биће назначено да је докторска дисертација урађена под
међународним коменторством, а у оквиру сарадње партнерских институција у области
образовања и науке.
За заједнички докторат спроводи се јединствени административни поступак на
партнерским институцијама, а у складу са Споразумом.
Члан 17.
Заштита интелектуалне својине докторанда уређена је актима о заштити
интелектуалне својине партнерских институција.
Начини заштите теме, анотације и репродукције докторске дисертације, као и
услови коришћења резултата заједничких истраживања у лабораторијима и установама
које су у њих биле укључене, њихово објављивање и искоришћавање уређени су у
складу са општим актима партнерских институција и наведени у Споразуму.
Обе институције имају право да користе резултате из докторске дисертације у
сврху образовног процеса и наставка истраживања.
Члан 18.
Финансијске обавезе према менторима и члановима Комисије уређују се
Споразумом.
Трошкове пута и боравка чланова комисије за одбрану докторске дисертације
обезбеђују споразумно партнерске институције.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Гласнику
Универзитета у Нишу“.
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Датум: 20.04.2015. године
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