
 На основу 170. Статута Агрономског факултета у Чачку (број: 1880/2 од 20.09.2018. године), Наставно-научно веће Агрономског факултета у Чачку, на седници одржаној 15.11.2019. године, доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК 
о упису и правилима студија на докторским академским студијама 

на Агрономском факултету у Чачку   
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  Правилник о упису и правилима студија на докторским академским студијама на Агрономском факултету у Чачку (у даљем тексту: Правилник) ближе уређује услове уписа,  начин остваривања студијског програма, правила студија и  полагање испита на докторским академским студијама  на Агрономском факултету у Чачку (у даљем тексту: Факултет), а све пре пријаве, израде и одбране докторске дисертације (који су регулисани Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу).  
Члан 2.  Факултет реализује докторске академске студије из акредитованог студијског програма. Докторске академске студије на Факултету су студије трећег степена за стицање научног  назива доктор биотехничких наука.  Студијски програми докторских академских студија остварује се у току три школске године или шест семестара (180 ЕСПБ бодова). Компетентност наставника за учешће у реализацији докторских студија доказује се у складу са правилима и стандардима Националног савета за високо образовање и надлежног министарства.  
Члан 3.  Комисија за докторске студије Факултета, за сваку школску годину, утврђује број студената који се уписују у прву годину докторских академских студија у складу са стандардима Националног савета за високо образовање и дозволом за рад. 

 
Члан 4.  Комисију за докторске студије именује декан Факултета, a чини je продекан за наставу, руководилац студијског програма докторских студија и један наставник који испуњава услове за извођење наставе на докторским студијама. Комисија је дужна  да спроведе упис кандидата, контролише извођење и  квалитет наставе, као  и правила студија предвиђена законом и Статутом.   



 
II. УПИС НА СТУДИЈЕ  

Члан 5.  У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама на агрономским, тј. пољопривредним  факултетима са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним и најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на мастер академским студијама; б) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању може да упише докторске студије, под истим условима као и лице које има диплому завршених мастер академских студија, односно има академски назив магистра наука. Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу: опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама и  на основу остварених научних резултата, у складу са општим актом Универзитета. Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају се тако што у структури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.  Број бодова по основу успеха на претходним нивоима студија израчунава се према формулама: Број бодова = (просечна оцена на основним студијама × 0,80 + просечна оцена на мастер студијама × 0,2) × 75/10 за четворогодишње основне студије; Број бодова = (просечна оцена на основним студијама × 0,75 + просечна оцена на мастер студијама × 0,25) × 75/10 за трогодишње основне студије. Број бодова по основу дужине студирања израчунава се према формулама: Број бодова =  100 / број година студирања (за четворогодишње студије); Број бодова =  125 / број година студирања (за петогодишње студије).  Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената. 
 

Члан 6.  Ако лице које има академски назив магистра наука из одговарајуће научне области није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом може се уписати на докторске академске студије. Ови студенти се уписују на основу поднетог писаног захтева и извршене еквиваленције претходног образовања  мимо утврђеног броја студената за упис на прву годину докторских студија. У поступку по поднетом захтеву из става 1 овог члана, предлог одлуке доноси Комисија за упис на докторске студије, на основу броја ЕСПБ бодова остварених на основу признавања испита од стране предметних наставника. Одлуку доноси декан Факултета, у форми решења, којим се утврђује семестар-година на којој студент наставља школовање и са којим бројем бодова.  
Члан 7. 

 Упис на докторске студије спроводи се на основу заједничког јавног конкурса који објављује Универзитет у Крагујевцу, а Факултет објављује на свом сајту. 



Конкурс садржи: број студената који се уписује, услове за упис, критеријуме за утврђивање редоследа кандидата, начин и рок за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата, као и висину школарине. Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину докторских студија имају исти број бодова, предност има онај кандидат који има већи индекс научне компетентности израчунат на основу коефицијената које је дефинисало надлежно министарство. 
 

Члан 8. 
 Студент докторских студија може прећи са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија у складу са важећим Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета, поређењем положених предмета, стечених исхода учења и компентенција на студијским програмима, као и обавезним изборним предметима. 
 

Члан 9. 
 На студијски програм докторских студија може се уписати лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи, узимајући у обзир претходно наведене услове, на начин и по поступку утврђеним општим актима Универзитета и Факултета. При томе лице мора испуњавати услове за упис на студијски програм и може му бити признато највише 90 ЕСПБ бодова. 
 

III. ПРАВИЛА СТУДИЈА  
Члан 10. 

 Докторске академске студије су студије трећег степена високог образовања, које трају три године. Настава на докторским академским студијама се изводи на српском језику и реализује по семестрима.  
Члан 11. 

 Студијски програм докторских студија састоји се од обавезних и изборних предмета, као и осталих студијских садржаја, са обавезном  назнаком ЕСПБ за сваки садржај. 
 
 

Члан 12. 
 Студенти могу изабрати један или два предмета из других студијских програма на истом степену студија. Предмети који се бирају из других студијских програма морају доприносити стицању компентенција студената у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности.  

 
 
 



Члан 13. 
 Студенту докторских студија, после уписa Комисија за докторске студије именује ментора студија, при чему се у складу са могућностима води рачуна о жељи студента и о равномерном оптерећењу наставника. Ментор студија се бира из реда наставника са акредитованог студијског програма, који  је у запослен на Факултету. Ментор студија прати рад кандидата и може, али и не мора, бити ментор при изради и одбрани докторске дисертације. У случају мултидисциплинарних истраживања или израде заједничке докторске дисертације са иностраним Универзитетом, Комисија за докторске студије може предложити два ментора (коментори). Компетентност ментора се утврђује у складу са правилима и стандардима Националног савета за високо образовање. Ментор треба да има најмање пет научних радова објављених у научним часописима са SCI листе из одговарајуће области студијског програма, у последњих десет година. Један ментор може да води највише пет (5) доктораната истовремено.  

IV. ЕСПБ 
 

Члан 14.  Докторске студије усклађене су с европским системом преноса бодова (даље: ЕСПБ), ради омогућавања мобилности студената. Укупна бодовна вредност уписаних студијских садржаја на докторским студијама износи 180 ЕСПБ, од чега се најмање 60 бодова додељује за израду и одбрану докторске дисертације.  
V. НАСТАВА И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  

Члан 15.  Настава на докторским академским студијама се изводи према акредитованом студијском програму. Укупне обавезе студената у настави одређују се наставним планом у складу са општим актима Факултета. 
 
 

Члан 16.  Студијски програм докторских студија обухвата активну наставу и израду докторске дисертације. Активна настава се дели на предавања и студијски истраживачки рад (СИР). Од укупног броја часова активне наставе, који не може бити мањи од 600 часова у току школске године, по правилу 25% треба да буду часови предавања. Студијски истраживачки рад обухвата све облике наставе који су у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање, писање научних радова и израду докторске дисертације. 



Активну наставу у трећој години студија чини само студијски истраживачки рад, који је непосредно у функцији израде докторске дисертације. Активна настава се изражава бројем часова и бројем ЕСПБ. Израда докторске дисертације се приказује само бројем ЕСПБ. Комисија за докторске студије стално контролише одржавање и квалитет наставе на докторским студијима.  
VI. ИСПИТИ   
Члан 17.  Студент је дужан да положи све испите, и обавезне и изабране изборне предмете. Начин полагања испита утврђује се студијским програмом, а у складу са општим актом Факултета. Успех на испиту оцењује се оценама од 5 (пет) до 10 (десет). Студент стиче право да пријави тему докторске дисертације, уколико је положио све испите и испунио све обавезе предвиђене студијским програмом докторских академских студија које реализује Факултет.  
Члан 18.  Термини за полагање испита договарају се са предметним наставницима у оквиру рокова предвиђених Статутом Агрономског факултета. Испит се полаже пред комисијом од најмање два члана, од којих је један члан предметни наставник, а други члан је наставних из уже научне области. У случају изненадне спречености предметног наставника испит се одлаже и заказује нови термин полагања испита у испитном року. У случају спречености другог члана комисије, испиту присуствује продекан за наставу и научноистраживачки рад по службеној дужности. Успех на испиту оцењује се оценама од 5 (пет) до 10 (десет). Оцена 5 (пет) се не уписује у индекс. О полагању испита се води посебан испитни записник, који потписује предметни наставник и после завршеног испита доставља Студентској служби. 

 
 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
 Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење. 




