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На основу члана 30. Правилника о научно-наставном раду за стицање звања магистра и
доктора наука, Комисија за постипломске студије и докторате је на VIII сједници,
оджаној 17.07.2012. године, доноси
УПУТСТВО
о форми и садржини одржавање радионица за пријаву докторских дисертација
У циљу осигуравања надзора над пријавом, одабиром и израдом потенцијалних
докторских дисертација Комисија за постдипломске студије и докторате:
- Након објављеног јавног позива разматра достављене захтјеве за пријаву
докторске дисертације,
- Организује двије истраживачке радионице, на којима кандидати презентују
резултате властитог рада на одобреној истраживачкој теми, те одговарају на
питања у вези с истим,
- Након прве радионице предлаже потенцијалне менторе који ће, заједно са
сваким кандидатом, радити на развијању пријаве теме докторске дисертације,
- Разматра коначан приједлог пријаве теме докторске дисертације, о истој
предлаже Наставно-научном вијећу Економског факултета Комисију за писање
Извјештаја о оцјени подобности кандидата и теме докторске дисертације.
РАД НА ОДОБРЕНИМ ИСТРАЖИВАЧКИМ ТЕМАМА
Да би рад кандидата на истраживачкој теми био одобрен нужно је да она
представља значајан допринос науци, те да омогућује да се из ње може публициковати
најмање један рад у публикацијама с међународно признатом рецензијом.
Изабрану истраживачку тему кандидат на основу заједнички утврђене литературе
обрађује уз помоћ ментора, те њезине резултате презентује у истраживачким
радионицама.
Расправи на радионици присуствују сви кандидати који су поднијели захтјев за
пријаву теме докторске дисертације и њихови ментори, те други представници науке и
струке које, због интереса јавности, ангажује Наставно-научно вијеће Економског
факултета, на приједлог продекана за научно-истраживачки рад. У радионицама
кандидати излажу резултате својих истраживања, учествују у расправи, те дају
одговоре на постављена питања. Два или више кандидата не може бити додијељена
иста или слична истраживачка тема.
Током проступка израде коначне пријаве теме докторске дисертације
организирају се двије истраживачке радионице. Да би дошло до пријаве докторске
дисертације кандидат мора добити позитивну оцјену презентованих резултата рада на
истраживачкој теми на обје истраживачке радионице. Приједлог позитивне оцјене за
сваку истраживачку радионицу даје продекан за научно-истраживачки рад, а утврђује је
Комисија за постдипомске студије и докторате.

ОБАВЕЗЕ КАНДИДАТА У ПРВОЈ ИСТРАЖИВАЧКОЈ РАДИОНИЦИ
На првој истраживачкој радионици кандидат је, у вези с одобреном
истраживачком темом, обавезан:
- дати приказ научног проблема унутар којег се налази изабрани предмет његова
истраживања,
- изложити предмет истраживања,
- идентификовати научне и прагматичне циљеве истраживања,
- маркирати научне методе које ће у истраживању бити кориштене,
- понудити радну хипотезу с којом у истраживање улази,
- идентификовати независну/е и зависну/е варијаблу/е,
- изложити резултате досадашњег теоријског истраживања у вези са независном
или независним варијаблама, те резултате досадашњег теоријског
истраживања у вези са зависном или зависним варијаблама. За ово је потребно
консултовати обимну литературу која се односи на наведене варијабле и
презентовање резултата истраживања до којих су најпознатији свјетски аутори
дошли.
ОБАВЕЗЕ КАНДИДАТА У ДРУГОЈ ИСТРАЖИВАЧКОЈ РАДИОНИЦИ
Друга истраживачка радионица означава континуитет рада на одобреној
истраживачкој теми. На њој се кандидату постављају додатне обавезе, испуњавањем
којих се остварују основне претпоставке за пријаву докторске дисертације. У те обавезе
спада:
- Обавеза
операционализације
идентификованих
варијабли,
односно
идентификованих подваријабли и индикатора неопходних за квантификоване
подваријабли и варијабли и могућност њиховог довођења у однос међусобне
мјерљивости,
- Утврђивање
модела
истраживања
који
произлази
из
поступка
операционализације варијабли,
- Коначно обликовање полазне (радне) и помоћних хипотеза
- Идентификовање инструмената истраживања за прикупљање емпиријских
података неопходних за научно закључивање
- Одређивања узорка (ако се узорак користи) на којем ће емпиријски подаци
бити прикупљени
- Процјена очекиваног научног доприноса од проведеног емпиријског
истраживања
- Преглед основне литературе из подручја истраживања
- Приједлог роковника радова на реализацији појединих дијелова израде
докторске дисертације, по фазама израде,
- Објашњење у којему ће се исказати разлози због којих кандидат вјерује да је
квалификован за предметно истраживање.
ПРИЈАВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Ако је позитивно оцијењен на обје истраживачке радионице, кандидат стиче
услове за пријаву докторске дисертације. Пријава у себи мора садржавати:
- елаборирање проблема унутар којег се налази предмет истраживања с
посебним освртом на истраживања која су до тада проведена у истраживаном
подручју,
- из проблема истраживања јасно издвојен предмет истраживања којим се
кандидат намјерава детаљније бавити,

-

-

Циљеве који се желе постићи истраживањем с посебним освртом на научне
(спознајне) и операционалне (прагматичке),
хипотезе које се истраживањем желе доказати,
методе истраживања које ће се користити како би се испитале постављене
хипотезе односно остварили постављени циљеви истраживања и очекивани
научни допринос,
очекивани научни допринос истраживања и примјену резултата истраживања,
оквирну структуру докторске дисертације
преглед основне литературе и других извора информација потребних за
истраживање,
приједлог роковника који осигурава израду докторске дисертације, по фазама
израде.

Поступак пријаве, оцјене подобности кандидата и теме докторске дисертације те
оцјене и одбране докторске дисертације проводити ће се у складу са одредбама
Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука
Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.
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2. Руков. студ. службе,
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