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Vizija potrebnog i ostvarivog stanja u 2020.

Истраживање и исходи

Организована истраживања (домаћи и

међународни пројекти),

Број студената који заврше докторске студије:

200 доктора годишње на милон становника,

Докторске дисертације по интернационалним

стандардима,

Наши универзитети на листи од 500

Све НИО имају раст истраживачке изврсности

Развијен нови концепт докторских студија у пољу

уметности.



Финансирање

 Установе уписују домаће и иностране студенте

који имају решен статус финансирања

образовања и истраживања.

 Финансирање докторских студија покрива:

1.Образовање (наставни процес и менторство)

минимално 10% студената који су у тој години

завршили мастер студије

2.Истраживање

3.Личне приходе студената учесника у реализацији

истраживачких пројеката.



Истраживачко окружење

 Докторске студије обухватају ресурсе уверзитета и

института;

 Ангажовани наставници и истраживачи са

интернационално препознатљивим резлтатима,

 Сваки студент има одговарајуће истраживачко

окружење и компетентног ментора.

 У докторске студије су укључени научници из наше

научне дијспоре;

 Организоване „докторске школе“, су

препознатљиве у европском систему образовања.



Студенати-докторанти и развој каријере

 Упис у складу са истраживачким капацитетима и

утврђеним приоритима научног и технолошког

развоја, и захтевима послодаваца.

 Студијски програми усаглашени са пословима и

потребама у јавном сектору, индустрији, трговини и

услугама....

 Развијени интер- дисциплинарни или мулти-

дисциплинарни студијски програми

 Око 40% свршених студената докторских студија

наставља каријеру у неакадемском сектору.

 Обавезно посдокторско усавршавање за кандидате

који желе наставак каријере у високом образовању.



Осигурање квалитета

 Квалитет докторских студија је одговорност

установа које их реализују.

 Квалитет се утврђује на основу стандарда у

земљама европског простора

 Квалитет докторских студија се базира на

развијеним индикаторма за сваку појединачну

дисциплину.

 Вреднује се укупни истраживачки резултат

институције и студената докторских студија,

 Студијски програми докторских остварују потпуну

транспарентност.


