
11. Докторска дисертација- дефинисање теме 
 
Студијски програм: Инжењерски менаџмент 
Врста и ниво студија: Докторске академске студије 
Назив предмета: ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – ДЕФИНИСАЊЕ ТЕМЕ 
Наставник: Сви наставници студијског програма који могу бити ментори 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: Сви положени испити из курикулума докторских студија 
Циљ предмета:  
Примена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања, метода и 
најновијих знања из часописа са SCI листе на решавању конкретних проблема у оквиру предмета 
докторских студија. 
Исход предмета:  
Оспособљавање студената да самостално врши анализу и синтезу материје из предмета докторских 
студија, примењује предходно стечена знања у структуирању истраживачког проблема и дефинисању 
могућих праваца за његово решавање. Самостално коришћење литературних извора из располкоживих 
база података у циљу свеобухватног сагледавања дефинисаног истраживачкоиг проблема. 
Садржај предмета: 
Формира се појединачно за сваког студента у складу са потребама даљег рада. Студент проучава 
стручну литературу за дефинисање могућих решења датог проблема кроз разраду: 
a) методологије истраживања која ће бити примењена у изради докторске дисертације, 
b) јасно дефинисање основних научних доприноса који  се очекују током израде докторске дисертације. 
Као резултат овог рада је израда елабората,  са образложењем теме за израду докторске дисертације, који 
се брани поред трочланом Комисијом коју одређује Наставно-научно веће на предлог катедре. 
Литература 
Часописи са листе Кобсона. 
Број часова  активне наставе:  

10 
Предавања:  

0 
Студијски истраживачки рад:  

10 
Методе извођења наставе:  
Ментор даје задатак за израду елабората образложења научне заснованости теме за израду докторске 
дисертације. Почетну литературу дефинише ментор, а  надаље кандидат сам истражује користећи 
расположиве базе података. Током израде овог елабората ментор може давати додатна упуства и 
усмаравања кандидата за израду квалитетниог елабората образложења теме за израду докторске 
дисертације. 
Кандидат у току израде елабората врши потребна мерења, анализе и друга истраживања ради бољег 
дефинисања истраживачког проблема. После одбране елабората, ментор покреће процедуру за званично 
одобравање теме за израду докторске дисертације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Семинарски рад 50 
Усмени део испита 50 
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