На основу чл. 49. Статута Техничког факултета у Бору, а у складу са Правилником о
изменама и допунама правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду
Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној 17. 12. 2019. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОКТОРСКИМ
СТУДИЈАМА НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БОРУ
Члан 1.
У Правилнику о докторским студијама на Техничком факултету у Бору, број II/5- 741 од
04.05.2017. године, члан 4. мења се и гласи:
„Докторске студије на Факултету организују се на српском језику.
Факултет може остваривати студијски програм и на језику националне мањине и
страном језику уколико је такав програм акредитован.
Факултет може организовати и изводити поједине делове докторских студија, као и
организовати полагање испита и израду и одбрану докторске дисертације, на језику
националне мањине или на страном језику, у складу са Статутом, а по одлуци Наставнонаучног већа факултета. “
Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
„Рок за завршетак докторских студија уређује се Статутом Универзитета и Статутом
Факултета.“
Члан 3.
Члан 9. мења се и гласи:
„Услови, начин и поступак уписа на докторске студије уређује се Статутом
Универзитета, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у
Београду, Статутом Факултета, Правилником о условима, начину и поступку уписа на други и
трећи степен академских студија на Техничком факултету у Бору и конкурсом за упис на
студије.“
Члан 4.
У члану 28. став 2. мења се и гласи:
„Сенат Универзитета доноси Упутство о облику и садржају докторске дисертације која
се брани на Универзитету у Београду“.
Члан 5.
У члану 29. став 1. уместо тачке ставља се запета и додају се речи: „односно на језику за
који је студијски програм акредитован“.
У ставу 2. уместо тачке ставља се запета и додају се речи: „а у складу са Статутом
Универзитета и Статутом Факултета“.
Члан 6.
У члану 42. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Када је докторска дисертација у облику скупа објављених научних радова, извештај
комисије садржи и мишљење о испуњености услова дефинисаних чланом 27. став 3. овог
правилника.“.
Досадашњи ст. 3. – 6. постају ст. 4. – 7.
Члан 7.

У члану 43. став 3. после речи: „постоје“ додају се речи: „у писаној форми достављене“.
Члан 8.
У члану 52. став 3. се брише.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.
Члан 9.
У члану 59. у ставу 1. тачке 2, 8, 9 и 10 се бришу.
Члан 10.
У члану 60. у ставу 2. уместо тачке ставља се запета и додају се речи: „осим Упутства
из члана 28. став 2. овог правилника који се примењује на студенте докторских студија без
обзира на годину уписа студија.“
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се на сајту
Факултета.
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