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ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ
На својој седници, одржаној дана 05.07.2013. године, Сенат
Универзитета у Нишу донео је Одлуку о достављању докторских
дисертација за Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу, бр. 178/113-20, од 09.07.2013. године (Прилог 1).
Према овој одлуци, од 01.10.2013. године, сви докторанди су
дужни да, приликом предавања захтева за промоцију доктора наука
Универзитета у Нишу, стручној служби Универзитета доставе један
штампани примерак своје дисертације и идентичан електронски
примерак, заједно са пратећим изјавама. Ови примерци дисертације се
након тога достављају Универзитетској библиотеци “Никола Тесла”,
која је формирала универзитетски репозиторијум и задужена је за
његово ажурирање.
За кандидате који израду докторске дисертације почињу након
01.10.2013. године, важе све одредбе из Одлуке.
У прелазном периоду, док се за промоцију доктора наука достављају
и дисертације које су урађене пре ступања на снагу Одлуке о достављању
докторских дисертација за репозиторијум Универзитета, поступак
достављања документације наведене у Одлуци је следећи:
- За кандидате за које је захтев за промоцију стигао после 01.10.2013.
године, а већ су завршили дисертације, оне ће бити прихваћене у
штампаној и електронској верзији, у формату у ком су већ урађене. Уз
дисертације, потребно је доставити и све изјаве из члана 2. Одлуке, као и
тип лиценце. Биће прихваћена и скенирана документа послата
електронским путем стручном сараднику Универзитета Биљани
Стевановић на адресу: sbilja@ni.ac.rs

- За дисертације које су већ предате Универзитетској библиотеци
„Никола Тесла“, изјаве из члана 2. Одлуке могу се доставити лично или
скениране електронским путем стручном сараднику Универзитета Биљани
Стевановић на адресу: sbilja@ni.ac.rs
Истовремено, Универзитет апелује на све докторанде који су
Универзитетској бибилиотеци „Никола Тесла“, предали своје
докторске дисертације по до сада важећим правилима, само у
штампаном облику, да их доставе и у електронском облику са свим
пратећим изјавама, одобрењем и типом лиценце.
Важно је да знати да се постављањем дисертација у дигитални
репозиторијум истовремено поштује Закон о ауторским и сродним
правима и прихвата Open Access идеологија, која се залаже за отворени
приступ научним информацијама, а чији је потписник и Универзитет у
Нишу. На овај начин се такође омогућава и потпунија презентација
научног стваралаштва Универзитета на интернету, али и лична промоција
наставника и сарадника.
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