
СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ МЕНТОРСТВУ ПРИ ИЗРАДИ ДОКТОРСКОГ 
УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА / ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

 
 
Међународни споразум о заједничком менторству при изради докторског уметничког 
пројекта/докторске дисертације своје утемељење налази у:  

- Закону о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 др. закон 
и 73/2018), 

- Статуту Универзитета уметности у Београду број 8/18 од 13.03.2019. године, 
- Правилнику о међународном заједничком менторству доктората уметности и наука 

Универзитета уметности у Београду (број 7/319 од 05.07.2019. године) 
 

*** 
 
Универзитет уметности у Београду, са седиштем на адреси, Косанчићев венац бр. 29, 
11000 Београд, Република Србија, који представља ректор, 
_____________________________ у даљем тексту „УУ”, 
Универзитет ________, са седиштем на адреси ___________, који представља 
ректор/председник, _________________, у даљем тексту „_____ ”,  
у дaљeм тeксту гoрe нaвeдeнe стрaнe зajeднички су нaвeдeнe кao „Партнерски 
универзитети“ 
 
и  
 
Г-дин/г-ђa_________________, у дaљeм тeксту „Студeнт дoктoрских студиja“, 
 
подстакнути заједничком жељом за развијањем међународне сарадње кроз мобилност 
студената докторских студија одлучили су следеће:  
 
 

Члан 1. 
 

УУ и „ ...” су се договорили да у складу са правном регулативом која је на снази у свакој 
од земаља у којима је седиште универзитета, под заједничким менторством учествују у 
припреми, реализацији и одбрани докторског уметничког пројекта/докторске дисертације/  
_______(навести име студента докторских студија), рођеног(не) у ________ (навести 
место рођења), дана ________ (навести датум рођења), почевши од школске ____/____ 
године у трајању од ___ године (навести на који се период споразум односи), што се може 
продужити посебним анексом овог споразума.  
 

Члан 2. 
 

Наслов докторског уметничког пројекта/докторске дисертације је: 
„______________________“. 
 



Члан 3. 

 
Студент докторских студија је на УУ уписан на студијски програм докторских студија 
уметности односно докторских научних студија „............“ (назив студијског програма), 
који се изводи на Универзитету уметности у Београду – Факултету „........” (назив 
Факултета) школске ____/____ године, а очекивано трајање докторских студија је до 
краја школске ____/____ године. 
 
Студент докторских студија је на „.......“ (назив партнерског универзитета) уписан на 
докторски студијски на студијском програму „..............“ (назив студијског програма) 
факултета/универзитета „ .....” школске ____/____ године, а очекивано трајање докторских 
студија је до краја школске ____/____ године. 
 
Очекивано трајање докторских студија је 3 године. Овај период може бити продужен на 
предлог - молбу Студента докторских студија у предвиђеним случајевима, после добијања 
сагласности оба партнерска универзитета, а све у складу са прописима који су на снази на 
сваком од универзитета. Овај предлог мора бити достављен на оба партнерска 
универзитета, шест месеци пре истека рока за завршетак докторског уметничког пројекта 
односно докторске дисертације.  
 

Члан 4. 
 

По добијању сагласности одговарајућих тела и у складу са прописима о докторским 
студијама који су на снази на сваком од партнерских универзитета, студент докторских 
студија ће се уписати сваке академске године на оба Партнерска универзитета. У 
супротном, овај споразум се аутоматски раскида. 
 
На УУ Студент докторских студија има статус ________________ (студента који се 
финансира из буџета/самофинансирајућег студента). (уколико студент докторских 
студија има статус самофинансирајућег студента) све трошкове докторских студија до 
завршетка студија, ______________( сноси сам / покрива из средстава ________________). 
 
На Универзитету _________ (име партнерског универзитета), Студент докторских 
студија све трошкове докторских студија, ________________ сноси сам/покрива из 
средстава ________________.  
 

Члан 5. 
 

На почетку истраживања студент се опредељује за два ментора – са сваког од партнерских 
универзитета.  
 
Истраживање ће бити спроведено на оба Партнерска универзитета према предвиђеном 
плану који је потписан и на тај начин одобрен од стране оба ментора.   
 
Све измене у плану истраживања морају бити достављене на оба Партнерска универзитета 
најмање 30 дана унапред и одобрене и потписане од стране оба ментора.   
 
Боравак студента докторских студија на сваком Партнерском универзитету биће у складу 
са прописима који су на снази на конкретном Партнерском универзитету.  



Након сваког периода боравка на једном од Партнерских универзитета, ментор на том 
универзитету је у обавези да састави извештај о академским достигнућима студента 
докторских студија током предметног периода боравка и да га потпише, високошколска 
институција на којој се изводи докторски студијски програм сваког од Партнерских 
универзитета да га овери и потом да га достави партнерском универзитету.  
 

Члан 6. 
 

Студент докторских студија ће радити докторски уметнички пројекат/докторску 
дисертацију под надзором и одговорношћу, следећих ментора и то на: 
- УУ у Београду - ___________________ (назив факултета)  
Телефон: 
E-mail: 
 под надзором ________________ (име и презиме и титула професора – ментора) 
 
-  „____________“, (име иностраног универзитета) - ___________________(назив 
факултета/института/академије) 
Телефон: 
E-mail: 
под надзором ________________(име и презиме и титуала професора – ментора) 
 
Наведени ментори прихватају да надзиру и усмеравају истраживачки рад студента 
докторских студија као и рад на изради докторског уметничког пројекта/докторске 
дисертације. 
Обим активности ментора одређен је законима који су на снази на сваком Партнерском 
универзитету. 
 

Члан 7. 
 

Трошкови смештаја, исхране, други трошкови боравка, превоза, здравственог осигурања и 
другог обавезног осигурања које Студент докторских студија има за време боравка у 
земљи сваког од партнерских универзитета биће плаћени на следећи начин: 
 
У Републици Србији, током трајања докторских студија на УУ, трошкове смештаја, 
превоза, исхране и друге трошкове боравка, Студент докторских студија ће финансирати 
из  ___________________. 
 
У ____________ (земља страног универзитета), током трајања докторских студија, 
трошкове смештаја, превоза, исхране и друге трошкове боравка Студент докторских 
студија ће финансирати из  ___________________. 
 
У Републици Србији током трајања докторских студија Студент докторских студија мора 
имати обавезно осигурање чије ће трошкове финансирати из средстава 
____________________. 
 
У ____________(навести земљу Страног универзитета) током трајања докторских 
студија, Студент докторских студија мора имати обавезно осигурање чији ће трошкове 
финансирати из средстава ____________________. 

 
 



Члан 8. 
 

Да би Студент докторских студија могао да приступи одбрани докторског уметничког 
пројекта/докторске дисертације, мора да испуни све услове предвиђене студијским 
програмом докторских студија на сваком од Партнерских универзитета.   
 

Члан 9. 
 
Докторски уметнички пројекат/докторска дисертација ће бити брањена на једном од два 
партнерска универзитета чији је однос уређен овим Споразумом и то на ______________ 
(име Универзитета/Факултета).  
 
Писани део докторског уметничког пројекта, односно докторска дисертација биће 
написана на _______________ језику, а одбрана ће бити презентована на ____________ 
језику. 
 
Ако се докторски уметнички пројекат/докторска дисертација пише на страном језику, она 
мора да садржи опширан резиме на српском језику у писаној форми, а у складу са 
Правилником о изради и одбрани докторског уметничког пројеката/докторске дисертације 
УУ. 
 
Ако се докторски уметнички пројекат/докторска дисертација брани на страном језику, 
приликом одбране мора бити презентован опширан усмени резиме на српском језику. 

 
Члан 10. 

 
Комисија за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта/докторске дисертације (у 
даљем тексту: Комисија) мора да буде састављена од 5 (пет) чланова по принципу 
паритета, по 2 (два) члана са Партнерских универзитета и једног члана који није у радном 
односу ни на једној од партнерских универзитета. 
 
Члан Комисије може искључиво бити наставник или лице изабрано у уметничко/научно 
звање које има уметничке/научне референце из одговарајуће уметничке/научне области из 
које је тема докторског уметничког пројекта/докторске дисертације, у складу са 
релевантним прописима.  
 
Путни трошкови чланова Комисије ће бити плаћени од стране ________________. 
 

Члан 11. 
 

Извештај Комисије са оценом докторског уметничког пројекта/докторске дисертације биће 
написан на _______________ и српском језику, потписан од стране свих чланова Комисије 
и достављен надлежним телима на оба Партнерска универзитета. Овај извештај ће 
омогућити процену капацитета Студента докторских студија да приступи одбрани и 
представи свој уметничкоистраживачки односно научноистраживачки рад.  
 
По завршетку процедуре, усаглашене са процедурама на оба Партнерска универзитета, 
заказује се одбрана докторског уметничког пројекта/докторске дисертације. 



После презентације и завршног испитивања чланова Комисије, Комисија даје позитивну 
или негативну процену односно констатује да је кандидат „одбранио“ или „није одбранио“ 
докторски уметнички пројекат односно докторску дисертацију.  
 
Студенту докторских студија ће бити додељена титула доктора уметности/доктора 
наука/на Универзитету ____________ и доктора уметности/доктора наука на Универзитету 
уметности у Београду. 
 
Студенту ће бити издате две дипломе. Сваки Партнерски универзитет ће издати своју 
диплому. 
 

Члан 12. 
 

Студент докторских студија мора да поштује позитивне прописе оба Партнерска 
универзитета који се тичу пријаве, израде и одбране докторског уметничког 
пројекта/докторске дисертације. 
 

Члан 13. 
 

Правна заштита докторског уметничког пројекта/докторске дисертације, као и 
објављивање, примена и правна заштита заједничких резултата истраживања биће 
регулисана у складу са важећим прописима на оба Партнерска универзитета. 
 

Члан 14. 
 

Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања, а прeстaје дa вaжи дaн нaкoн oдбрaнe 
докторског уметничког пројекта/дoктoрскe дисeртaциje или раскидом Споразума. 
 

Члан 15. 
 
Раскид Споразума може бити инициран од било које уговорне стране у форми захтева у 
писаним облику који се подноси Партнерским универзитетима – потписницима 
Споразума.  
 
Уколико раскид Споразума иницира Студент докторских студија, он у захтеву из 
претходног става обавезно мора назначити универзитет на којем жели да настави 
докторске студије и списак истраживачких резултата до којих је дошао у оквиру свог 
истраживања до момента подношења Захтева за раскид Споразума. 
 
У случају раскида Споразума, о правима интелектуалне својине која произилазе из до тада 
реализованог истраживања у оквиру режима двоструког менторства и паралелних студија, 
биће предмет договора Партнерских универзитета. 
 

Члан 16. 
 

Споразум је састављен у седам (7) оригиналних  примерака на српском и енглеском језику.  
 
Уколико језик на коме се пише и брани докторски уметнички пројекат/докторска 
дисертација није енглески онда се споразум саставља на српском језику и на језику на 
коме се пише и брани докторски уметнички пројекат/докторска дисертација.  



 
Сваком потписнику Споразума припада по један примерак на српском и енглеском језику, 
у случају потребе и на трећем језику.  
 
 
 
У Београду, дана___________________ У __________, дана________________ 

  
Ректор Универзитета уметности у 

Београду 
Ректор Универзитета ....... 

  
  
  

Име и презиме Име и презиме 

  
  

Декан, Факултета из састава 
Универзитета уметности у Београду 

Декан Факултета или Шеф 
одсека/одељења 

  
  
  

Име и презиме Име и презиме 
  

  
Ментор Ментор 

Универзитета уметности у Београду - .... Универзитета  
  
  
  

Име и презиме Име и презиме 
 
 
 

Студент докторских студија 
 
 

Име и презиме
 
 
 


	Члан 9.

