УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ......

Образац Д1

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
ОПШТИ И КОНТАКТ ПОДАЦИ КАНДИДАТА
Презиме, име једног родитеља и
име
Матични број
Датум и место рођења
Адреса сталног боравка
Број фиксног и мобилног
телефона
Е-пошта
Назив студијског програма (за
студенте докторских студија)

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА
ОБРАЗОВАЊЕ
Основне студије
Универзитет
Факултет
Студијски програм
Звање
Година уписа
Година завршетка
Просечна оцена

Мастер студије, магистарске студије
Универзитет
Факултет
Студијски програм
Звање
Година уписа
Година завршетка
Просечна оцена
Научна област
Наслов завршног рада

Остало
(Чланство у научним удружењима, награде, студијски боравци у иностранству, учешће у пројектима и др.)

Радно искуство
Занимање
Радна организација у којој
је запослен, место и адреса

БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА
Р. бр.

(радове рангирати по важности од оних са највећом категоријом)
Аутор-и, наслов, часопис, година, број волумена, странице

1.
2.
3.

ПРЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Предлог наслова теме
докторске дисертације
Предлог наслова теме на
енглеском језику
Научно поље
Научна област
Ужа научна област

Категорија

Научна дисциплина

ПРЕДЛОГ МЕНТОРА
Име и презиме
Звање
Научна и ужа научна
област за коју је изабран у
звање
Датум избора
Установа у којој је
запослен
Е-пошта
Пет најзначајнијих радова ментора у последњих десет година из научне области којој припада тема докторске дисертације
Р. бр.
Аутор-и, наслов, часопис, година, број волумена, странице
Категорија
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства у последње три године
Р. бр.

Име и презиме докторанда, тема докторске дисертације, факултет/универзитет

Датум
именов.

Датум
одбране

1.
2.
3.
4.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕМЕ
1. Предмет научног истраживања (до 800 речи)
2. Циљ научног истраживања (до 500 речи)
3. Очекивани резултати научног истраживања (до 200 речи)
4. Примењене научне методе (до 300 речи)
5. Списак коришћене литературе (до 25 наслова)

КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕМЕ (до 100 речи)
На српском језику:

На енглеском језику:

УЗ ЗАХТЕВ ПРИЛАЖЕМ:
•

уверење о положеним испитима на докторским студијама или оверену копију дипломе о стеченом научном називу магистра наука

•

копије радова, односно доказ да су радови прихваћени за објављивање

САГЛАСНОСТ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА
Сагласан сам и прихватам менторство за израду предложене докторске дисертације.
Име и презиме: _____________________
Потпис:.........................................................
(име и презиме и потпис предложеног ментора)

Име и презиме: _____________________
Потпис:.........................................................
(име и презиме и потпис подносиоца захтева

Датум и место:
………………………………

