
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

У П У Т С Т В О
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА

Пре подношења документације, детаљно проучити актуелни Правилник о поступку и
начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача МНТР Србије.
(http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/naucni_rad/izbor_u_naucna_zvanja/Pravilnikonaucnimzvanjima2016
.pdf )

Документацију треба доставити Научном већу најкасније 8 месеци пре истицања тренутног
звања.

За избор у одговарајуће истраживачко или научно звање кандидат доставља Научном већу
Медицинског факултета у Београду следећу документацију:

1. Молбу Научном већу ( у молби обавезно навести звање и научну област)

2. Биографију (текстуално, по пасусима који треба да садрже наведене елементе)

- Име, средње слово и презиме, датум и место рођења, датум дипломирања,
специјализација, датум и место запослења

- Магистратура
- Докторат
- Избор у досадашња звања
- Награде и признања за научни рад
- Уводна предавања на научним конференцијама и друга предавања по позиву
- Уређивање монографија и часописа
- Чланства у одборима међународних научних конференција; чланства у одборима

научних друштава
- Чланства у уређивачким одборима часописа
- Рецензије научних радова у часописима са ICI SCI листе
- Рецензије научних међународних пројеката
- Допринос развоју науке у земљи (формирање лабораторија, истраживачких група,

отварање нових истраживачких праваца)
- Руковођење пројектима, потпројектима, задацима
- Учешће у међународној сарадњи
- Организација научних скупова
- Цитираност и Хиршов индекс (потврда о укупном броју цитата,без самоцитата, добијена

из Универзитетске библиотеке или Матице српске)
- Менторство – магистарске тезе и докторске дисертације

3. Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету



4. Оверену фотокопију дипломе о стеченом академском називу магистра наука, односно
дипломе доктората наука из научне области у којој стиче звање

5. Библиографију
Хронолошки навести библиографију са потпуним референцама разврстаним према

коефицијентима М (10, 20, 30 итд.)*, уз јасну назнаку периода за који се кандидатов научни опус
оцењује (тј. код реизбора и избора у виша научна звања навести цео списак, али направити два
одвојена списка. Први списак садржи референце објављене пре избора, а други списак садржи
референце које су публиковане после одлуке наставног или наставно-научног већа о предлогу за
стицање научног звања кандидата и након избора у претходно звање.), грађу навести
ванкуверским стилом, уз обавезно навођење следећег:

– имена свих аутора тачним редоследом;
– наслов рада;
– назив научне публикације;
– годину излажења;
– за часописе годиште и број свеске часописа, за серијске публикације, број серије;
– странице од-до или укупан број страна;
– број хетероцитата
– поред сваког рада уноси се одговарајући коефицијент М (Кobson), за часопис, његову

позицију на листи часописа из одговарајуће дисциплине и његов импакт фактор

6. Доказе научне делатности ( фотокопије радова, сажетака, поглавља, ......) сложене по
списку (сваки доказ треба да буде у посебној пластичној фолији и означен бројем под којим је
пријављен у библиографији, жутим маркером означити име кандидата)

7. Потврду о извршеној уплати за трошкове поступка

НАПОМЕНА: - Документација треба да буде уредно сложена у регистратору и разврстана по
пластичним фолијама.

- За сваку наведену ставку из биографије или библиографије (нпр. позивно
предавање, рецензије, награде, менторства, .....) неопходно је приложити доказ.

- Kористити: Times New Roman, 11, проред 1, ћирилица
- у биографији називе на енглеском језику писати латиницом, italic

* Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача МНТР Србије


