
Правилник о пријави и одбрани докторске дисертације из  
математике и критеријумима за рад наставника и ментора 

на докторским студијама из математике  

 

Пријава и одбрана докторске дисертације 

Кандидат може пријавити тему докторске дисертације по прихватању за објављивање 
најмање једног научног рада.  

Кандидат може предати урађену докторску дисертацију по прихватању за објављивање 
најмање једног самосталног научног рада  и  

- најмање једног научног рада са највише још једним коаутором  

или  

- најмање два научна рада са највише још два коаутора. 
 
Један научни рад се може користити за пријаву теме и предају урађене докторске 
дисертације само једног кандидата. 

Кандидат се може определити да одбрани докторску дисертацију без ментора. У том 
случају кандидат за предају урађене докторске дисертације, мора имати најмање два 
самостална научна рада.  

Сви радови потребни за пријаву теме и предају урађене докторске дисертације морају 
бити објављени у иностраним часописима ранга М21, М22 или М23 у којима ментор,  
коментор или коаутор  није уредник. 

Ово правило се односи на све кандидате који су уписали докторске студије 2011/12 или 
касније, као и на све оне кандидате који су магистрирали у претходном периоду, а тему за 
израду докторске дисертације буду пријављивали након усвајања овог правилника.  

Кандидат може предложити ментора са листе ментора Факултета до тренутка пријаве теме 
докторске дисертације. 

Кандидат се може определити за два коментора која морају бити са листе ментора 
Факултета. У овом случају студент мора имати заједничке научне радове са оба коментора 
(не обавезно истовремено). 

 

 



Критеријуми за наставнике и менторе 

Наставник или истраживач у одговарајућем звању може изводити наставу на докторским 
студијама из математике ако има најмање 10 научних радова, од којих најмање 2 у 
часописима категорије М21, М22, или М23. 

Наставник или истраживач у одговарајућем звању може бити ментор (или коментор) 
уколико у последњих 10 година има најмање 10 радова од којих најмање 5 у часописима 
категорије М21, М22, или М23.  

Наставник у звању доцента може бити ментор у прве три године од првог избора уколико 
има најмање 10 радова у часописима категорије М21, М22, или М23 од којих најмање 
један самостални. 
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