
 

 

ФОНД ЗА НАЈДАРОВИТИЈЕ СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНСКОГ 

ФАКУЛТЕТА 

 

Савет Медицинског факултета је на својој 3. седници донео Одлуку о оснивању 

Фонда за најдаровитије студенте докторских студија Медицинског факултета 

Универзитета у Новом Саду, а на 13. седници Одлуку о измени износа награда 

најдаровитијим студентима докторских студија.   

1. Сврха оснивања фонда  

а) Побољшање квалитета докторских дисертација 

б) Стимулисање објављивања радова у часописима са SCI листе који су у вези са 

темом докторске дисертације 

2. Укупна средства 

Један милион (1.000.000,00) динара на годишњем нивоу. 

3. Услови које студент мора да испуњава за конкурисање (сви 

доленаведени услови морају бити испуњени): 

а) Студент је у року положио све испите на докторским студијама са просечном 

оценом 9,00 или више. 

б) Студент није тражио продужење рока за израду докторске дисертације. Статус 

мировања не искључује могућност конкурисања. 

в) Објављен рад у часопису са SCI листе са следећим карактеристикама:  

- Студент докторских студија мора бити први аутор.  

- Рад мора имати афилијацију Медицинског факултета и Универзитета у 

Новом Саду. 

- Рад према наслову, кључним речима и садржају одговара теми 

докторске дисертације коју је прихватио Универзитет у Новом Саду. 

- Рад мора бити објављен пре одбране докторске дисертације. Радови 

који нису публиковани, а прихваћени су за штампу, морају уз потврду 

имати и DOI број. 

- Рад мора бити објављен у часопису који је на дан конкурса на SCI листи 

и са импакт-фактором 0,5 или већим. 

г) Студент докторских студија који је био или јесте истраживач на пројектима који 

је финансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој или 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и на 



 

 

међународним пројектима, може конкурисати за средства искључиво радовима 

објављеним у часописима са SCI листе категоризације М21 и М22. 

д) Студент докторских студија који није био истраживач на пројектима које је 

финансирао  Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој или Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и на међународним 

пројектима, може конкурисати за средства радовима објављеним у часописима са SCI 

листе категоризације М21, М22 и М23. 

ђ) Студент може бити награђен само једном у току трајања докторских студија. 

4. Начин вредновања и расподела предвиђених средстава 

а) Рад категорије М21 − 8 бодова − средства у вредности од 90.000,00 дин. 

б) Рад категорије М22 − 5 бодова − средства у вредности од 60.000,00 дин. 

ц) Рад категорије М23 − 3 бода − средства у вредности од 30.000,00 дин. 

д) У случају да студент има више радова, бодови се сабирају, а средства се одређују 

према раду који је најбоље категоризован. 

е) У случају да већи број студената има радове из исте категорије, предност имају 

радови са већим импакт-фактором. 

5. Рангирање кандидата ће се обавити у складу са критеријумима наведеним под 

ставком 4, тако да укупан број додељених средстава не прелази један милион 

(1.000.000,00) динара. 

6. Потребна документација 

а) Потврда о статусу на докторским студијама која садржи податке о положеним 

испитима и просечној оцени на студијама, наслов прихваћене тезе и констатацију да 

студент није тражио продужење рока за израду докторске тезе (издаје Служба за 

докторске студије). 

б) Потврда о учешћу или неучешћу на пројектима (издаје одговарајућа служба). 

в) Копија објављеног рада или потврда о прихватању за штампу са DOI бројем. 

7. Време трајања конкурса, предаја документације и додела награда 

а) Молбе са комплетном документацијом предају се до 28. априла 2023. године  

Комисији за докторске  студије.  

б) Награде ће бити додељиване на свечаности поводом Дана Медицинског 

факултета. 

 



 

 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МОЖЕ ПРЕДАТИ У 

СЛУЖБИ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДО 28. 4. 2023.  

 

                                                                                                                                      

Колегијум Декана 

 

 

 

 

 

 


