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Колико је урађено

• сви факултети (осим Архитектонског)

• неки су се касније прикључили

• годишња продукција Универзитета: око 700

• кроз УвиДок у 2015: 650

• у 2016. депоновано: 84



Уочени проблеми (1)

• не уноси се датум одбране (упутство)

• важно јер:

• само на тај начин теза постаје недоступна 

• једини начин да се правовремено сазна 

датум



Уочени проблеми (2)

• својеручни потписи на 

извештајима комисије

• два начина:

• депоновати са именима, 

али без потписа

• прекрити потпис



Уочени проблеми (3)

• наслови унети свим великим словима

• за сада ћирилицу конвертујемо у латиницу

• зашто конвертујемо у SWF (Small Web 

Format)



Новине (1) - радови

• радови објављени као резултати истраживања у току докторске 

дисертације

• наводе се на различите начине:
• Objavljeni radovi koji čine deo doktorske disertacijе

• Радови кандидата ...., објављени у часописима са SCI листе:

• Доприноси докторске дисертације су верификовани кроз следеће радове које је кандидат објавио у 

међународним и домаћим часописима а који су резултат истраживања у оквиру дисертације: 

Пример



Новине (2) – комплетност

• научна етика, али и правила дигиталног света

• додатне изјаве

• потписати у папирној, а оставити без потписа у 
електронској:

• о ауторству, којом се тврди да у докторској дисертацији 
нема делова којима се нарушавају ауторска права других 
особа

• да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне

• којом се овлашћује Универзитетска библиотека „Светозар 
Марковић“ да дисертацију чува у Дигиталном 
репозиторијуму Универзитета у Београду, те је учини 
доступном јавности, под условима дефинисаним лиценцом 
за коју се аутор одлучи



Новине (3) – комплетност

• да ли Теза садржи радове у пуном тексту 

публиковане код комерцијалних издавача
• довољна је прва страница рада

• два пута годишње проверавамо да ли се 

депонује (извештај само ако се не депонују)

• нови Правилник о докторским студијама



Разно

• све тезе одбрањене након 14.09.2014. на 

НаРДуС-у (са извештајем и члановима 

комисије)

• ретке измене након депоновања

• не прихватају се измене докторанда

• ако „не прође“ веће

• брише се само на писмени захтев деканата



Разно

Питања

Коментари

Примедбе

Предлози


