УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМИЈА
Р.бр.

Шифра
предмета
1 ДСА11
2 ЕКА32
3 ЕКА4И1

4 ДСА2И1

5 ЕКБ1
6 ЕКВ1

7 ДСА12
8 ЕКБ2

Табела 5.2 Студијски програм: Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Активна настава
Статус
Назив предмета
Семестар
предмета
П
СИР
ОСТАЛО
Прва година
Методологија научног рада
1
Обавезни
5
1
Реализација научних
истраживања у економији и
1
Обавезни
6
2
бизнису
Изборни предмет блока 1 Напредна истраживања у
1
Изборни
5
3
економији и бизнису
Изборни предмет блока 2 Предмет општег карактера
2
Изборни
5
3
заједничког блока два
програма
Предмети докторских
Обавезнидисертација 2
3
Изборни
научноистраживачки рад 1
Докторска дисертација ОбавезниИзрада предлога пројекта
2
10
Изборни
истраживања
Укупно часова активне наставе и бодова на години
21
22
0
Друга година
Филозофија науке
3
Обавезни
5
1
Предмети докторских
3
Обавезни6

ЕСПБ
10
10
10

10

5
15
60
10
10

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ

9 ДСА2И1

10 ЕКБ3
11 ЕКВ2

12

ЕКВ3

13

ЕКВ4

14

ЕКВ5

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ

дисертација Изборни
научноистраживачки рад 2
Изборни предмет блока 3 Предмет општег карактера
3
Изборни
заједничког блока два
програма
Предмети докторских
Обавезнидисертација 4
Изборни
научноистраживачки рад 3
Докторска дисертација ОбавезниПријава и одбрана пројекта
4
Изборни
истраживања
Укупно часова активне наставе и бодова на години
Трећа година
Докторска дисертација ОбавезниСпровођење истраживања на
5
Изборни
дисертацији
Докторска дисертација Обавезни6
Израда текста монографије
Изборни
Докторска дисертација Обавезни6
Одбрана дисертације
Изборни
Укупно часова активне наставе и бодова на години
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму

Напомена:
1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова
2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама
3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног
4. броја часова активне наставе
5. Трећа година је само студијски истраживачки или самоистраживачки рад
6. Број бодова по години минимум 60

5

10

0
31

3

10

6

10

14

20

30

0

60

20

30

10

15

10

15

40
92

0
100

60
180

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ

Изборни предмет блока 1 - Изборни предмет Напредна истраживања у економији
бира се 1 од 8 предмета
Р.бр.

Шиф.
пред.

1

ЕКА41

2

ЕКА42

3

ЕКА43

4

ЕКА44

5

ЕКА45

6

ЕКА46

7

ЕКА47

8

ЕКА48

Назив предмета
Напредна истраживања у
маркетингу
Напредна истраживања у трговини и
логистици
Напредна истраживања у
рачуноводству
Напредна истраживања у
менаџменту
Напредна истраживања у
финансијама
Напредна истраживања у
међународној економији
Напредна истраживања у
квантитативној економији
Напредна истраживања у аграрној
економији и агробизнису

Активна настава
П
СИР ОСТАЛО

Сем.

Статус
пред.

1

Изборни

5

3

10

1

Изборни

5

3

10

1

Изборни

5

3

10

1

Изборни

5

3

10

1

Изборни

5

3

10

1

Изборни

5

3

10

1

Изборни

5

3

10

1

Изборни

5

3

10

ЕСПБ

Изборни предмет блока 2 - Изборни предмет општег карактера заједничког блока са другим програмом
бира се 1 од 3 предмета
Р.бр.
1

Шиф.
пред.
ДСА21

Назив предмета
Дигитални средства и алати у
научним истраживањима

Сем.

Статус
пред.

П

2

Изборни

5

Активна настава
ЕСПБ
СИР ОСТАЛО
3

10

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ

2

ДСА25

3

ДСA26

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ

Публиковање научних радова
Припрема предлога пројеката за
финансирање

2

Изборни

5

3

10

2

Изборни

5

3

10

Изборни предмет блока 3 - Изборни предмет општег карактера заједничког блока са другим програмом
бира се 1 од 3 предмета

1

Шиф.
пред.
ДСА22

2

ДСА23

3

ДСА24

Р.бр.

4

Статус
пред.
Изборни

Активна настава
ЕСПБ
П
СИР ОСТАЛО
5
3
10

4

Изборни

5

3

10

4

Изборни

5

3

10

Назив предмета

Сем.

Систематска анализа литературе
Методи и технике квантитативних
истраживања
Методи и технике квалитативних
истраживања

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА –
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМИЈА
Стандард 1: Структура студијског програма
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно на
завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део
студијског програма докторских студија.
Опис (највише 300 речи):
Упутства за примену стандарда 1:
Студијски програм докторских студија Економија траје 3 године и има 180 ЕСПБ бодова.
Докторске студије могу да упишу студенти који су претходно остварили обим студија од најмање
300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно на
завршеним интегрисаним академским студијама из исте или сродне области студијског програма
докторских студија. Студенти слушају наставу и врше истраживања из 6 предмета, од којих су
три обавезна, док се три предмета бирају из групе изборних предмета. Полагањем испита
студенти стичу 60 ЕСПБ бодова, и то 30 бодова из групе обавезних и 30 групе изборних
предмета. Своје студије студент профилише избором предмета који доприносе продубљеним
знањима и разумевању области своје дисертације. Студенти имају могућност да одређени број
изборних предмета изаберу из скупа предмета са докторских студија Универзитета у Новом Саду
или неког универзитета у земљи или иностранству. При томе морају бити испуњени услови који
се прописују за похађање наставе из изабраног предмета. Студенти се, уз руковођење
руководиоца студијског програма и консултативну наставу, баве самосталним научноистраживачким радом, који би требало да резултира у објављивању радова у научним часописима
или презентацији на научној конференцији, који се бодују према Правилнику о докторским
студијама, а носе најмање 25 ЕСПБ бодова. Обавезе полагања испита и објављивања резултата
истраживања се реализују током прве две године студија. Трећа година студија је посвећена
истраживањима и изради докторске дисертације. Израда пројекта истраживања и пријава тезе,
спровођење истраживања, писање дисертације и одбрана дисертације збирно имају 95 ЕСПБ
бодова. Преко 50% ЕСПБ бодова из свих активности је у директној функцији израде докторске
дисертације. Завршни део докторских студија је докторска дисертација. Академски назив који се
стиче је доктор наука – економске науке. Исход процеса учења је знање које студентима
омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад.
Прилози за стандард 1:
Прилог 1.1. Публикација установе
стандарди

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА –
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМИЈА
Стандард 2: Сврха студијског програма
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у
образовном систему.
Опис (највише 300 речи):
Упутства за примену стандарда 2:
Сврха студијског програма Економија је образовање научно-наставних и истраживачких кадрова
у области економије. Студијски програм пружа студентима могућност да стекну знања из
методологије научног истраживања у економији чиме се оспособљавају за самостална
истраживања проблема у савременој економији користећи се економском теоријом и научним
методама. Детаљније, студенти се оспособљавају да прате економска кретања, уочавају
проблеме, спроводе научна истраживања, презентују резултате и формулишу препоруке за
креаторе јавних и пословних политика. На тај начин се најнепосредније доприноси разумевању
економских појава, развоју економске науке и праксе, обликовању јавних и пословних политика
и даје допринос општем развоју друштва. Студијски програм је складу са мисијом и циљевима и
интегрисан је институционални оквир и политику Економског факултета у Суботици. У том
контексту, Економски факултет у Суботици преузима одговорност да обезбеди адекватно
образовање и истраживачки рад у оквиру студијског програма докторских студија у складу са
потребама динамичког окружења и сагласно међународним стандардима.
Прилози за стандард 2:
Прилог 1.1. Публикација установе
стандарди

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА –
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМИЈА
Стандард 3: Циљеви студијског програма
Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.
Опис (највише 300 речи):
Упутства за примену стандарда 3:
Примарни циљ студијског програма докторских студија је оспособљавање доктораната за
самосталан истраживачки рад и постизање научних компетенција и академских вештина из
области економије, развој креативних способности разматрања проблема и способност
критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним
практичним вештинама потребним за обављање научно-истраживачког и наставног рада.
Важан део програма је планирање и припрема теме докторске дисертације, спровођење
истраживања, писање и одбрана дисертације. Значајан циљ студијског плана је укључивање
доктораната у образовни и научно-истраживачки рад Факултета; којим ће се постићи
оспособљавање за будући рад на високошколским установама. Посебна пажња се поклања
развијању свести код студената за потребом личног доприноса развоја друштва у целини. Циљ
студијског програма је да се образује научни, стручни кадар који поседује довољно
продубљеног знања, усклађеног са савременим правцима развоја научних дисциплина и
међународном стандардима. Циљ подразумева и укључивања у процес научне афирмације и
конкуренције у смислу објављивања резултата истраживања у међународним и домаћим
часописима, у књигама и монографијама, учешћа на међународним научним скуповима, као и
у консултативним позицијама у односу на потребе институција и бизниса у ширем и ужем
окружењу. Студијски програм је у складу са циљевима и интегрисан је институционални
оквир и политику Економског факултета у Суботици.
Прилози за стандард 3:
Прилог 1.1. Публикација установе
стандарди

УНИВЕРЗИТЕТ У
НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
СУБОТИЦИ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА –
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМИЈА
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената
Завршетком студијског програма докторских студија Економија студенти стичу знања и
вештине које их чине компетентним за научно-истраживачки рад у области економије, као и
решавање проблема из економске праксе. Студенти се оспособљавају да критички мисле о
економским појавама и проблемима, делују независно и проналазе креативна решења, водећи
се принципима академске етике и добре научне праксе. Завршетком студијског програма
будући доктори наука стичу способности и вештине самосталног научно-истраживачког рада
на широком подручју економске науке, чиме се отвара могућност за укључивање у научноистраживачки рад у високошколским установама, научно-истраживачким институтима, као и
у истраживачким институтима у привреди. Савладавањем студијског програма студент стиче
предметно-специфичне компетенције у смислу темељног познавања и разумевања
истраживања из области економије уопште, и према изборном усмерењу студента на подручју
маркетинга, трговине и логистике, менаџмента, рачуноводства, финансија, међународне
економије, аграрне економије и бизниса и квантитативне економије посебно. Завршетком
студијског програма студенти су имати компетенције за формулисања и решавања проблема
из области економије и бизниса, коришћењем статистичких и економетријских модела и
метода. У том циљу, студенти ће бити оспособљени за употребу статистичкоеконометријских програма за обраду података у научним истраживањима и оптимизацијама у
пословној економији.
Компетенције које студенти стичу завршетком докторских студија у складу су са исходима
учења Националног оквира квалификација (НОКС). Исходи учења огледају се у
способностима студената да развијају нове пословне моделе; планирају пословање предузећа
и институција на стратегијском нивоу; предвиђају утицаје економских политика на пословање
предузећа; дефинишу, спроводе и валоризују пословну стратегију предузећа на основу
анализе пословног окружења и визије менаџмента; креативно решавају нове пословне
проблеме и прилагођавају пословање изазовима из интерног и екстерног окружења;
састављају извештаје потребне за доношење одлука на највишим нивоима управљања;
аналитички разматрају нове теорије, моделе, концепте и идеје пословања; управљају
интердициплинарним тимовима; креирају оквире друштвено одговорног пословања и
преиспитују етичке дилеме; публикују научно-истраживачке радове из области економије у
националним и међународним часописима; учестују у реализацији научно-истраживачких
пројеката; презентују резултате истраживања на научним конференцијама и дефинишу
препоруке за креаторе јавних политика.
Прилози за стандард 4:
Прилог 4.1. Додатак дипломи.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ
ПРОГРАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА –
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМИЈА
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена
стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се
оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса.
Опис (највише 300 речи):
Активности студената докторских студија се реализују у три сегмента.
У сегменту А који представља активну наставу у оквиру предмета на докторским студијама
студент треба да оствари минимално 60 ЕСПБ. Оцењивање постигнућа о оквиру овога сегмента
се остварује кроз:
(a) активно учешће у истраживачком раду на предмету – које се исказује полемиком,
критичким оценама и ставовима;
(b) приступни рад, који може бити семинарски рад – писмени стручни састав, који се тиче
критичке анализе кључних питања из неког наставног предмета, а који се претреса на
семинару, или студије случајакоје представљају конкретна решења студента неког реалног
проблема у неком специфичном контексту у виду пројектантског или програмерског
решења, примене кејстехнологија и других алата, пројеката и слично
(c) усмени испит – као наставни метод утемељен на разговору, питањима наставника и
одговорима доктораната, пропитивању студената и дискусији о наставним темама.
Систем оцењивања је приказан у доњој табели и примењује се на све заједничке и изборне
предмете модула.
Предиспитне и испитне обавезе
Поена
Mин. Mакс.
Aктивности у истраживању
10
6
10
Приступни радови
60
31
60
Усмени испит
30
16
30
С В Е Г А:
100
51
100
Број поена:
Оцена:
51-60
6
61-70
7
71-80
8
81-90
9
91-100
10
У сегменту Б студент радом у научно-истраживачком процесу треба да оствари минимално 25
ЕСПБ. Верификација резултата на предметима научно истраживачког рада се обавља на основу
потписане изјаве ментора дисертације или предметног наставника о прихватању рада, односно
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поднесеног доказа о прихваћеном или објављеном раду. Упис описних оцена за радове (рад
прихваћен или рад није прихваћен) обавља руководилац студијског програма. ЕСПБ се остварују
у складу са следећом табелом.
Активност
М10 - Монографија, монографска студија, тематски зборник радова
међународног значаја. (М11, М12, М13, М14 за област друштвених наука,
према важећем Правилнику о поступку и начину вредновања научноистраживачких резултата).
М20 - Радови објављени у научним часописима међународног значаја.
(М21а, М21, М22, М23, М24 за област друштвених наука, према важећем
Правилнику о поступку и начину вредновања научно-истраживачких
резултата).
М30 - Радови објављени у зборницима међународних научних скупова.
(М31, М32 и М33, за област друштвених наука, према важећем Правилнику
о поступку и начину вредновања научно-истраживачких резултата).
М40 - Монографије националног значаја. (М41, М42, М43, М44 и М45 за
област друштвених наука, према важећем Правилнику о поступку и начину
вредновања научно-истраживачких резултата).
М50 - Радови објављени у часописима националног значаја. (М51 и М52 за
област друштвених наука, према важећем Правилнику о поступку и начину
вредновања научно-истраживачких резултата).
М60 - Радови објављени у зборницима националних научних скупова.
(М61, М62 и М63 за област друштвених наука, према важећем Правилнику
о поступку и начину вредновања научно-истраживачких резултата).

ЕСПБ
15
20 (М21а, М21,
М22, М23) / 10
(М24)
5
10
10 (М51) / 5 (М52)
3

У складу са Законом о високом образовању студент је у обавези да ради четрдесеточасовну радну
недељу. Приликом израде курикулума, при калкулисању оптерећења студента, узети су у обзир
следећи критеријуми: 1. студент треба да буде оптерећен са 1800 радних сати у току године; 2.
уважавајући да једна школска година има оптерећење од 60 ЕСПБ бодова, утврђено је да један
ЕСПБ бод представља оптерећење од 30 (1800 / 60 = 30) радних сати. Тако за апсолвирање
предмета који носи 10 ЕСПБ бодова студент треба да утроши оквирно 300 радних сати.
Сегмент В је у ствари финална обавеза из студијског програма докторских студија, а то је израда
докторске дисертације. Студент бира са претходно верификоване Листе потенцијалних ментора и
ужих научно-истраживачких подручја Наставно-научног већа Факултета, једно од ужих подручја
истраживања које су потенцијални ментори са департмана понудили у складу са стратешким
опредељењем департмана.
Докторску дисертацију студент може изабрати након остварених 30 ЕСПБ на наставним
предментима студијског програма докторских студија. Путем савладаних обавезних предмета
општих компетенција студент стиче научно-истраживачку основу одговарајућег нивоа квалитета
за рад на пријави докторске дисертације, док путем савладаних обавезних и изборних предмета
стручних компетенција студент стиче знања о специфичности процеса научно-истраживачког
рада у одабраном научном подручју на одабраном студијском програму, и да у одабраној ужој
научној области веома мериторно изабере једно од понуђених ужих подручја истраживања и
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заједно са потенцијалним ментором започне пријаву докторске дисертације.
На основу пријаве теме за израду докторске дисертације, на предлог Научног већа докторских
студија сагласно предлогу департмана који учествују у реализацији студијског програма, односно
изборног студијског подручја, Наставно-научно веће Факултета доноси одлуку о формирању
комисије за оцену подобности кандидата, теме и ментора, која се састоји од најмање од 3 до 5 (од
три до пет) наставника од којих бар један мора да буде са сродне високошколске или научне
установе, изван састава Факултета.
Ментор може да уђе у састав комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, али не у
својству председника.
Докторска дисертација треба да је оригинално научно истраживање, допринос научном знању и
значајан допринос решавању проблема праксе..
Табеле за стандард 8:
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске
године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање
Прилози за стандард 8:
Прилог 8.1. Статут (део који се односи на докторске студије).
Прилог 8.2. Правилник самосталне и високошколске установе о оцени докторске дисертације.
Прилог 8.3. Правилник о докторским студијама.
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