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Планирани рок одбране докторске тезе:
Укупни трошкови израде докторске тезе:
Научна област из које кандидат ради докторску тезу:
Природне науке
Инжењерство и технологија
Медицинске и здравствене науке
Пољопривредне науке
Друштвене науке
Хуманистичке науке
Умјетност
Шифра научног поља (Правилник о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима
"Службени гласник РС", бр. 22/09 и 27/10):
1.1.0
1.2.0
1.3.0
1.4.0
1.5.0
1.6.0
1.7.0
2.1.0
2.2.0
2.3.0
2.4.0
2.5.0
2.6.0
2.7.0
2.8.0
2.9.0
2.10.0
2.11.0
3.1.0
3.2.0
3.3.0
3.4.0
3.5.0
4.1.0
4.2.0
4.3.0
4.4.0
4.5.0
5.1.0
5.2.0
5.3.0
5.4.0
5.5.0
5.6.0
5.7.0
5.8.0
5.9.0
6.1.0
6.2.0
6.3.0
6.4.0
6.5.0

Математика
Рачунарске и информационе науке
Физичке науке
Хемијске науке
Наука о Земљи и повезане науке о животној средини
Биолошке науке
Остале природне науке
Грађевинарство и архитектура
Електротехника, електроника и информационо инжењерство
Машинско инжењерство
Хемијско инжењерство
Материјали
Медицинско инжењерство
Инжењерство животне средине
Биотехнологија животне средине
Индустријска биотехнологија
Нанотехнологија
Остала инжењерства и технологије
Основна медицина
Клиничка медицина
Здравствене науке
Медицинска биотехнологија
Остале медицинске науке
Пољопривредне биљне науке, шумарство и рибарство
Наука о животињама и млијеку
Ветеринарска наука
Пољопривредна биотехнологија
Остале пољопривредне науке
Психологија
Економија и пословање
Педагошке науке
Социологија
Право
Политичке науке
Друштвено економска географија
Медији и комуникације
Остале друштвене науке
Историја и археологија
Језици и књижевност
Филозофија, етика и религија
Умјетност (умјетност, историја умјетности, умјетност извођења, музика)
Остале хуманистичке науке

Шифра друштвено економског циља истраживања (заокружити):
13.1 ИР у области природних наука
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

ИР у области инжењерства и технологије
ИР у области медицинских и здравствених наука
ИР у области пољопривредних наука
ИР у области друштвених наука
ИР у области хуманистичких наука
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Да ли се докторска дисертација (рад) израђује у оквиру међународне научно-техничке сарадње?
ДА
НЕ
Просјечна оцјена студија (уколико кандидат није похађао студије II циклуса, онда се у обзир
узима просјечна оцјена са I или III циклуса академских студија):
Да ли имате рад објављен у часопису који се налази на SCI листи? (Заокружите и наведите број):
ДА
Број радова_____________________
НЕ
Да ли имате објављену научну књигу међународног значаја? (Заокружите и наведите број):
ДА
Број књига______________________
НЕ
Да ли имате објављену научну књигу националног значаја? (Заокружите и наведите број):
ДА
Број књига_____________________
НЕ
Да ли имате учешће на међународној научној конференцији са објављеним радом? (Заокружите и
наведите број):

ДА
Број радова:____________________
НЕ
Да ли имате учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом? (Заокружите и

наведите број):

ДА
Број радова:___________________
НЕ
Да ли имате рад објављен у националном часопису I категорије? (Заокружите и наведите број)
ДА
Број радова: __________________
НЕ
Да ли имате рад објављен у националном часопису II категорије? (Заокружите и наведите број)
ДА
Број радова: __________________
НЕ
Да ли имате рад објављен у националном часопису III категорије? (Заокружите и наведите број)
ДА
Број радова: _________________
НЕ
Да ли имате прихваћен патент? (Заокружите и наведите број):
ДА
Број патената:__________________
НЕ
Да ли имате учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном
наградом – I, II и III мјесто (само за студенте из области умјетности и архитектуре)? (Заокружите

и наведите број):

ДА
НЕ

Број награда_______________________
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ПРИЛОЗИ УЗ ПРИЈАВУ (заокружити приложено)













Потврду о наслову и прихватању докторске дисертације од стране универзитета;
Потврду о висини просјечне оцјене са студија II циклуса (уколико кандидат није похађао студије другог циклуса онда се
узима у обзир просјечна оцјена из првог циклуса односно просјечна оцјена трећег циклуса уколико кандидат има
положене све испите на трећем циклусу);
Увјерење о мјесту пребивалишта;
Докази који се односе на научну каријеру кандидата у претходном трогодишњем периоду: оригинал објављени радови
или апстракти објављених радова (копирати насловну страну часописа или зборника радова са научног скупа и обавезно
копирати рад објављен у том часопису или зборнику), објављена научна књига (копирати), потврда о прихваћеном
патенту од стране Завода за патенте, те докази о освојеним наградама/ дипломе (само за студенте из области умјетности
и архитектуре);
Кратку биографију кандидата са библиографијом радова у задње три године;
Потврду о изради теме у оквиру међународне научно-техничке и универзитетске сарадње, уколико се ради о таквом
пројекту;
Кандидати који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте требају доставити у
оргиналу и приложити овјерен превод на једном од службених језика у БиХ;
Потврда или неки други валидни документ о систему оцјењивања који се примјењује на универзитету (за студенте трећег
циклуса који студирају у иностранству, у случају да систем оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у РС)
Изјаву кандидата да по истом основу није већ користио средства Министарства науке и технологије;
Изјаву кандидата да не прима финансијску помоћ за израду докторске тезе из других јавних извора финансирања;
Копију жиро/текућег рачуна;

Датум:
______________

Подносилац пријаве:
__________________________
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