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1.0  СВРХА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Факултет заштите на раду у Нишу овим документом утврђује поступке 
осмишљавања, припреме и реализације докторских академских студија. Процедура 
се примењује у сврху обезбеђења и континуираног унапређења квалитета 
докторских академских студија на Факултету заштите на раду у Нишу. 

2.0  ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

За спровођење ове процедуре одговорни су: декан, продекан за науку и 
инвестиције, продекан за међународну сарадњу, Наставно-научно веће и већа 
катедри. 

Сви органи и лица која учествују у реализацији ове процедуре дужни су да је се 
доследно придржавају. 

Сви учесници у овом процесу морају бити свесни своје одговорности унутар самог 
процеса праћења. Неопходно је да буду добро обавештени о сврхама и обиму 
праћења, о начинима праћења и о временском оквиру за праћење. 

3.0  ОЗНАКЕ, СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ  

 Стандарди за обезбеђење квалитета докторских студија - документ из 
области обезбеђења квалитета високог образовања који садрже минимални 
ниво квалитета докторских студија на Факултету заштите на раду у Нишу. 

 Факултет - Факултет заштите на раду у Нишу. 
 Комисија - Комисија за вредновање научно-истраживачког и стручног рада 

4.0  ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

 Закон о високом образовању, 
 Закон о научно-истраживачкој делатности, 
 Статут Универзитета у Нишу, 
 Статут Факултета, 
 Стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа, 
 Стратегија обезбеђења квалитета, 
 Правилник о обезбеђењу квалитета Универзитета у Нишу, 
 Политика квалитета Факултета, 
 Стандарди и поступци за обезбеђења квалитета Факултета, 
 Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном 

исказивању научно-истраживачких резултата истраживача, 
 Правилник о поступку припреме и условима за одбрану докторске 

дисертације, 



 Упутство за обликовање, објављивање и достављање докторских 
дисертација за дигитални  репозиторијум Универзитета у Нишу, 

 Упутство за пријављивање кандидата за израду и издавање дипломе и 
промоцију у докторе наука Универзитета у Нишу, 

 Правилник о докторским академским студијама Факултета заштите на 
раду у Нишу. 

5.0  ОПИС АКТИВНОСТИ 

Квалитет докторских студија се обезбеђује кроз: 

 унапређење научно-истраживачког рада, 
 осавремењавање садржаја студијских програма докторских студија, 
 редовно праћење и проверу њихових циљева, 
 постизање научних способности студената докторских студија, 
 овладавање специфичним академским и практичним вештинама 

потребним за будући развој каријере студената. 
Докторске академске студије Факултет реализује самостално кроз два студијска 
програма: 

 Инжењерство заштите на раду  
 Инжењерство заштите животне средине.  

Оба студијска програма акредитована су у пољу техничко-технолошких наука, 
научна област Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. 
Факултет уписује сваке школске године по 10 (десет) студената на сваком 
студијском програму докторских академских студија. 

Докторске академске студије трају 3 (три) године, а обим студија износи 180 ЕСПБ 
бодова.  

Студијски програми се одобравају, прате и контролишу по Процедури за 
одобравање, праћење и контролу студијских програма (ознака документа Q-
SE.P4.1). 

Факултет, односно Комисија за обезбеђење квалитета Факултета врши 
самовредновање студијских програма докторских академских студија према 
Правилнику о вредновању квалитета студијских програма и установа Универзитета 
у Нишу, као и према Процедури провере рада наставника и сарадника (ознака 
документа Q-SE.P5.1) и према Процедури за систематско учешће студената у 
самовредновању и контроли квалитета (ознака документа Q-SE.P13.1). 

Факултет пружа студентима докторских студија логистичку подршку и подстиче их 
на укључивање у научно-истраживачке пројекте који се реализују на Факултету. По 
правилу, студенти докторских студија у звању асистента, истраживача сарадника, 
истраживача приправника, као и стипендисти Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја су укључени у научно-истраживачке пројекте.  

Приликом уписа студијског програма докторских студија сваком студенту се 
именује саветник (који ће по правилу бити и ментор докторске дисертације). 



Факултет остварује интензивну сарадњу са другим научно-истраживачким 
инстутуцијама из земље и иностранства. Програмом научно-истраживачког рада 
предвиђено је стално остваривање контаката и проширење сарадње са научно-
истраживачким институцијама у земљи и иностранству у циљу размене знања и 
искустава, реализације заједничких студијских програма и програма заједничких 
диплома, извођења заједничких истраживања, аплицирања на међународне 
пројекте, израде заједничких публикација, и сл. 

На интернет страници Факултета, за сваки студијски програм, јавно су доступни 
подаци о свим наставницима и менторима. Научне и стручне квалификације 
наставног особља одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових 
задужења. Ментор не може да води више од пет доктораната истовремено.   

Критеријуми за избор наставника и ментора докторских дисертација су јасно 
дефинисани а регулисани су одговарајућим законским прописима, актима 
Универзитета у Нишу и Правилником о докторским академским студијама 
Факултета.  

Минимални услови које је потребно испунити да би се приступило пријави и 
одбрани докторске дисертације су усклађени са стандардима за акредитацију 
студијских програма докторских студија у појединим образовно-научним пољима. 
Факултет депонује одбрањене докторске дисертације у јединствен репозиторијум 
урађених докторских дисертација који је трајно доступан јавности. Електронске 
верзије докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену и 
одбрану, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о радовима 
кандидата чије је објављивање било предуслов за одбрану јавно су доступни на 
званичној веб страници Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у 
Нишу: 

www.ni.ac.rs/univerzitet/otvorena-nauka/repozitorijum-doktorskih-disertacija 

6.0  УПУТСТВА И ЗАПИСИ 

6.1 Упутства 
 Нема упутстава. 

6.2 Записи 
 Стратегија квалитета докторских академских студија 

 Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Нишу 

 Национални репозиторијум докторских дисертација Републике Србије. 

7.0  ПРИЛОЗИ 

 Нема прилога. 

 


