


Садржај и форма Споразума 
Члан 5. 

 
Студент докторских студија на Универзитету (у даљем тексту: Студент) мора да 

Универзитету достави потребну документацију за покретање процедуре закључења 
Споразума. 
  

Члан 6. 
 

Потребну документацију за закључење Споразума чине:  
 
1. Оригинално писмо декана факултета на коме се изводи студијски програм на који је 

Студент уписан или проректора за наставу Универзитета уметности у Београду 
уколико је Студент уписан на Интердисциплинарне студије Универзитета (у даљем 
тексту: Писмо).  
 Писмо на меморандуму Факултета односно Универзитета садржи: 
• деканов/проректоров предлог ректору Универзитета да се закључи Споразум са 

одређеним Партнерским универзитетом; 
• изјаву да ће све Споразумом непредвиђене трошкове који по Споразуму настану 

на страни Универзитета, сносити факултет однос Интердисциплинарне студије; 
2. Потврду о упису на докторске студије на Факултету односно Универзитету.  

 Потврда треба да садржи: 
• назив студијског програма; 
• информацију да је Студент уписан у текућу школску годину докторских студија; 
• информацију о статусу Студента у текућој школској години (статус буџетског 

или самофинансирајућег студента); 
• годину у којој је Студент први пут уписао прву годину докторских студија; 
• број остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама до момента издавања 

потврде (уколико му текућа школска година није година првог уписа на 
докторске студије); 

• Одлуку одговоарајућег већа (Наставно-уметничко-научног већа факултета 
односно Већа Интердисциплинарнх студија) којом је Студенту именован 
ментор; 

4. Одлуку надлежног органа Универзитета о прихватању теме докторског 
уметничког пројекта/докторске дисертације 

5. Потврду о упису на докторске студије на Партнерском универзитету. 
6. Kалендар – распоред боравка Студента на оба партнерска универзитета, 

потписан од стране оба ментора. 
 

Члан 7. 
 

Уколико Студенту још увек није именован ментор, потребно је да достави 
Изјаву предложеног ментора да прихвата да усмерава Студента током истраживачког 
рада и на изради докторског уметничког пројекта/докторске дисертације (Изјава 
ментора). 
  Уколико Студент нема одобрену тему докторског уметничког 
пројекта/докторске дисертације, потребно је да Изјава ментора садржи и радни наслов 
докторског уметничког пројекта/докторске дисертације. 



Члан 8. 
 

Споразум о заједничком менторству при изради докторског уметничког 
пројекта/докторске дисертације потписује се за сваки докторски рад посебно.  

Осим назива високошколских установа које потписују Споразум, у Споразуму 
такође мора бити наведено име Студента, статус Студента, његови лични подаци, 
подручје (област) у којем ће се радити докторски рад односно тема докторског рада, 
имена ментора, те таксативно наведени услови за приступање одбрани докторског 
уметничког пројекта/докторске дисертације.  

Споразумом се утврђује минимално време трајања докторских студија, 
могућност продужења, период боравка и рада Студента на свакој од установа 
потписница Споразума.  

Споразумом се могу утврдити и услови смештаја, путних трошкова, трошкова 
здравственог осигурања, те остала права и обвезе Студента. 
 

Члан 9. 
 

Споразумом је потребно утврдити састав и начин рада Kомисије за оцену и 
одбрану докторског уметничког пројекта/докторске дисертације (у даљем тексту: 
Kомисија), језик на коме ће бити рад писан и брањен, начин покривања финансијских 
обавеза према члановима Kомисије, као и садржај и начин издавања дипломе.  

Уколико се писани део докторског уметничког пројекта/докторски рад пише на 
страном језику, обавезно мора да садржи опширан резиме на српском језику.  

Уколико се докторски уметнички пројекат/докторска дисертација брани на 
страном језику, приликом одбране мора бити презентован опширан усмени резиме на 
српском језику. 
 

Поступак предлагања и прихватања споразума 
Члан 10. 

 
Предлог текста Споразума може бити: 
- модел Универзитета уметности у Београду, (енглеска верзија – The template 

of the University of Arts in Belgrade) који је Студент дужан да достави 
попуњен, на српском и енглеском језику, у електронској форми или 

- модел Партнерског универзитета који мора да садржи релевантне податке.  
 Студент је дужан да достави попуњен предлог Споразума на српском језику, као 
и на језику који захтева партнерски универзитет, у електронској форми. 

Адекватно попуњен текст Споразума доставља се поштом или електронским 
путем надлежној служби за докторске студије Универзитета уметности у Београду. Уз 
текст Споразума, студент је у обавези да достави: име контакт особе на страној 
институцији задужене за закључивање Споразума и своје контакт податке (адресу 
пребивалишта, број телефона, е-мејл адресу). 
 

Члан 11. 
 

Предмет Студента се узима у рад тек по достављању комплетне документације.  
Непотпуна документација се неће разматрати и узети у рад. 

  






