Члан 82.
Студенту који је одбранио специјалистички рад Факултет издаје диплому о
стеченом стручном називу.
Диплому о стеченом стручном називу из става 1. овог члана потписом оверавају
декан Факултета и ректор Универзитета.
Промоција специјалиста обавља се на Факултету.
3.16. ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Члан 83.
Докторска дисертација представља завршни део студијског програма докторских
академских студија и резултат је оригиналног научног рада докторанта у одговарајућој
научној области, којим се дају нови научни резултати и доприноси развоју научне мисли.
Право да брани докторску дисертацију има лице које је остварило онолики број
ЕСПБ бодова који заједно са бројем бодова којима се исказује докторска дисертација
чини укупно 180 ЕСПБ бодова на докторским академским студијама.
Право да брани докторску дисертацију има лице са звањем магистра наука, и то
под истим условима као и студенти докторских студија, у складу са посебним
правилником.
Кандидат може одбранити докторску дисертацију, ако има објављене научне
радове у часописима катеогрије М21, М22 или М23 према класификацији часописа од
стране Министарства науке Републике Србије, при томе остварујући индекс научне
компетентности најмање 6 бодова.
Члан 84.
Кандидат подноси пријаву докторске дисертације која садржи образложење теме и
биографију кандидата са библиографијом.
На основу пријаве из става 1. овог члана Наставно-научно веће Факултета, на
предлог Већа одговарајућег департмана образује комисију за оцену подобности теме и
кандидата за израду докторске дисертације.
Комисија за оцену подобности теме и кандидата састоји се од најмање три
наставника или истраживача у одговарајућем научном звању, од којих најмање један
није у радном односу на Факултету.
Комисија из става 2. овог члана је дужна да сачини извештај и поднесе га
Наставно-научном већу у року од 45 дана од дана именовања.
Након поднетог извештаја од стране комисије из става 2. овог члана Наставнонаучно веће може прихватити извештај и одобрити рад на изради докторске дисертације
или пак, одбити захтев кандидата за израду докторске дисертације са предложеном
темом.
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Уколико Наставно-научно веће прихвати извештај из претходног става и одобри
израду докторске дисертације истом одлуком одређује кандидату, на његов предлог,
ментора из реда наставника или истраживача у одговарајућем научном звању.
Услов да би наставник био ментор је да има најмање 5 објављених научних радова
у часописима са SCI листе.
Одлука Наставно-научног већа о прихватању предложене теме, заједно са
извештајем комисије за оцену подобности теме и кандидата доставља се Универзитету у
циљу добијања сагласности.
Захтев за давање сагласности из претходног става овог члана подноси Факултет.
По добијању сагласности кандидат стиче право на израду докторске дисертације.
Члан 85.
Веће Факултета, након разматрања предлога Већа департмана, образује комисију
за оцену и одбрану урађене докторске дисертације.
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације састоји се од најмање три
наставника и истраживача у одговарајућим истраживачким звањима, од којих најмање
један није у радном односу на Факултету.
Веће Факултета одлучује о захтеву за одбрану докторске дисертације на предлог
комисије за оцену и одбрану докторске дисертације.
Веће Факултета именује комисију за оцену и одбрану докторске дисертације
најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за одбрану.
Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације је дужна да достави реферат
Већу Факултета са предлогом најкасније у року од 60 дана од дана именовања.
Извештај комисије и урађена докторска дисертација ставља се на увид јавности 15
дана у библиотеку Факултета.
Веће департмана разматра Извештај и евентуалне приговоре и предлог одлуке
доставља Већу Факултета.
По пријему реферата Факултет доставља захтев Универзитету у Нишу за давање
сагласности на извештај о урађеној докторској дисертацији.
Члан 86.
Урађена докторска дисертација се предаје у десет примерака, као и у
електронском облику (pdf фајл) који ће након одбране бити доступан на web сајту
Факултета.
Члан 87.
По добијеној сагласности Универзитета, одређује се, у договору са члановима
комисије и кандидатом, датум и време одбране докторске дисертације.
О дану и часу одбране докторске дисертације обавештава се јавност путем
средстава информисања, најмање 5 дана пре одбране.
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Члан 88.
Одбрана докторске дисертације је јавна.
Члан 89.
По завршеној одбрани докторске дисертације комисија утврђује: да ли је кандидат
«одбранио докторску дисертацију» или «није одбранио докторску дисертацију».
Одбрана се закључује јавним саопштењем оцене од стране председника комисије одмах
после оцењивања. О одбрани докторске дисертације се саставља записник који
потписују сви чланови комисије.
Члан 90.
Одбраном дисертације стиче се право на промоцију у научни назив доктора наука.
Промоцију у научни назив доктора наука обавља ректор Универзитета.
Поступак свечане промоције у назив доктора наука уређује се актом
Универзитета.
Члан 91.
Диплома о научном називу доктора наука оглашава се ништавном ако се утврди
да докторска дисертација није резултат оригиналног научног рада докторанта.
Поступак поништавања научног назива доктора наука обавља се сагласно
одредбама Закона и Статута Универзитета.

4. ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМА И ОГЛАШАВАЊЕ ДИПЛОМА НИШТАВНИМ
Члан 92.
Универзитет и Факултет издају диплому и додатак дипломи студенту који је
завршио студије, на начин и поступак прописан актом Универзитета.
На захтев студента, Факултет издаје уверење о савладаном делу студијског
програма, које садржи податке о нивоу, природи и садржају студија, као и о постигнутим
резултатима.
Наставно-научно веће ближе уређује садржај и облик уверења из става 2. овог
члана.
Диплома, додатак дипломи и уверење о савладаном делу студијског програма су
јавне исправе.
Диплому и додатак дипломи потписују ректор и декан Факултета.
Уколико Факултет са другом високошколском установом заједнички изводи
студије, издају се заједничка диплома и додатак дипломи, које потписују ректор и декан
Факултета и ректор и декан друге самосталне, односно високошколске установе које
изводе студијски програм за стицање заједничке дипломе.
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