
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Факултет инжењерс1<их наука 

Број : 0 1-1 / 1985-25 
01 .07.2021 . године 
Крагујевац 

Наставно-научно веће Фа1<ултета инжењерских наука у Крагујевцу на својој седници од 

01.07.202 1. годи не , на основу предлога Комисије за докторске а 1<адемске студије и члана 

173 Статута Фа1<ултета инжењерс1<их наука (број 01-1/ 932 од 01.04.2021. године -
пречишћен те 1<ст), донело је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ 

СТУДИЈАМА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

Правилник о докторским академским студијама Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу ( број 01-1 / 4323 од 23.11 .2017. године и број 01-1 / 1432-14 од 
20.05.2021.године, у даљем тексту : Правилни ~<), мења се и допуњује на следећи начин : 

Члан 1. 

У члану 9. Правилника , после става 2., додаје се нов и став 3.који гла си : 

"У прву годину доюорских а 1<адемских студија еле1протехни1<е и рачунарства може се 

уписати л ице које : 

1. има завршене мастер а1<адемске студије са укупно остварених ЗОО ЕСПБ, са 
најмање просечном оценом 8 (осам) 1<а 1<0 на основним академским, та1<0 и на 

мастер студијама, из поља технич1<0-технолошких или природно-математичких 

нау 1<а , 

2. има академски наз и в магистра наука из поља техничко-технолош1<их нау 1<а или 

природно-математич1<их нау1<а . Ово лице може да се упише само у статусу 

самофинансирајућег студента , 

З. има завршене студије за стицање VI 1-1 степена стручне спреме из поља 
техничко-технолош1<их или природно-математичких нау1<а , са просечном оценом 

најмање 8 (осам), 
4. има завршене мастер а1<адемс1<е студије дефинисане тач1<ом 1 или завршене 
студије VI 1-1 степена стручне спреме из тачке З овог члана, са просечном оценом 

мањом од 8 (осам), у 1<оли1<0 има научне радове категорије М20 , М30, М50 из 

области до 1порших а1<адемс1<их студија дефи нисане Правилни1<ом о поступ1<у и 

начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача . Укупна просечна оцена за студенте који су претходно 

завршили интегрисан е студије , односно просечна оцена на основним академским 

и мастер академским студијама поједи начно, не може бити мања од 7. Да би 
кандидат на овај начин сте1<ао право уписа мора да добије сагласност Комисије 

за докторске студије и може да се упи ше само у статусу самофинансирајућег 

студента. 

Члан 2. 

У члану 12. Правил ника , после става 5., додаје се нови став 6. 1<оји гласи: 

"Степен еквиваленције ( 5е ) претходно завршено г студијшог програма са студијским 
програмом еле 1протехнике и рачунарства се рачуна на основу коефицијента датог у 

следећој табели : 



Техничко-технолошке науке Степен еквиваленције 

Елеюротехнич 1<0 и рачунарско инжењерство 1,0 
инжењерство заштите животне средине и заштите на 0,8 
раду 

индустријско инжењерство и инжењерсt< И менаџмент 0,8 
машинско инжењерство 0,9 
саобраћајно инжењерство 0,8 
биотехничке науке 0,8 
рударс1<0 инжењерство 0,8 
металурш1<0 инжењерство 0,8 
технолош1<0 инжењерство 0,8 
грађевинско инжењерство 0,8 
геолошко инжењерство 0,8 
геодетс 1<0 инжењерство 0,8 
организационе нау1<е 0,8 
архитектура 0,8 

Природно-математичке науке 0,8 
математичке науке 0,8 
рачунарске науке 0,9 
нау1<е о заштити животне средине 0,8 
физич1<е науке 0,8 
физичко-хемијСl<е науке 0,8 
хемијске науке 0,8 

Досадашњи ст. 6., постаје ст. 7. 

Члан 3. 

Члан 27. Правилника мења се та1<0 да сада гласи : 

"Ли це које одбрани до1порску дисертацију на до1порским студијама машинског 

инжењерства стиче научни назив gоктор наука-машинско инжењерство . 

Лице које одбрани докторс1<у дисертацију на докторским студијама индустријс1<ог 

инжењерства и инжењерског менаџмента стиче научни назив gоктор наука

инgустријско инжењерство/инжењерски менацмент . 

Лице 1<оје одбран и доюорску дисертацију на докторс1<им а1<адемс1<им студијама 

еле1<Тротехни 1<е и рачунарства стиче научни назив gоктор наука - електротехника и 

рачунарство. 

Одбраном до1порске дисертациЈе на до1порским студијама машинског инжењерства 

стиче се право на промоцију у научни назив gоктор наука-машинско инжењерство, 

одбраном докторске дисертације на докторским студијама индустр иј с1<ог инжењерства и 

инжењерс1<ог менаџмента стиче се право на промоцију у научни назив goкillop наука

инgустријско инжењерство/инжењерски менацмент, а одбраном до1порс1<е дисертације на 

докторским академским студијама електротехника и рачунарство стиче се право на 

промоцију у научни назив gоктор наука-електротехника и рачунарство . 

Промоцију у научни назив gоктор наука-машинско инжењерство, gокшор наука

инgустријско инжењерство/инжењерски менацмент, оgносно gоктор наука

елекillроillехника и рачунарство, обавља реюор Универзитета. Поступа ~< свечане 

промоције у академс1< и назив до 1пор нау1<а уређује се општим а1пом који доноси 

Универзитет". 

Члан 4. 



Чланови 1-3. Одлуке о изменама и допунама Правилни ка о до1порс1<им академс1<им 

студијама Фа1<ултета инжењерских наука Ун и верзитета у l<ра гујевцу, примењују се , 
на1<он добијања акредитације студијског програма докторских академских студија 

Електротехника и рачунарство . 

Члан 5. 

Овај одлу1<а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници 

Фа1<ултета. 

Одлу1<у доставити : 

- Проде кану за НИР, 

- Продекану за наставу, 

- Студентској служби , 

- Архиви. 




