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СТУДИЈЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
Поред основних академских и струковних студија, студија другог степена, Факултет
реализује и докторске студије, студије трећег степена.
На Факултету безбедности обавља се научноистраживачки рад у циљу развоја науке,
унапређивања делатности високог образовања, унапређивања квалитета наставе, усавршавања
научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања
материјалних услова за рад и развој Факултета.
Факултет подстиче перманентан професионалани научноистраживачки рад својих
запослених, као и представљање и објављивање резултата тог рада. У складу са конкретним
пројектним захтевима, у научноистраживачку делатност укључују се и сарадници у настави,
млађе колеге, као и студенти докторских студија. На тај начин се директно подстичу њихова
интересовања и развијају компетенције за квалитетно укључивање у процес научног рада.
Сви значајни резултати научноистраживачког ангажмана објављују се у периодичним
или монографским публикацијама. Тим путем се и млађим колегама и студентима докторских
студија омогућује да стекну увид у најновија научноистраживачка достигнућа.
Савремена друштвена и економска кретања захтевају одрживе облике развоја, у којима
се питање безбедности поставља као једно од централних. Академским усавршавањем
високошколског нивоа докторских студија обезбеђују се компетентни стручњаци који могу
помоћи у проналажењу оптималних решења и у другим научним областима, као и многим
областима практичног друштвеног деловања (војска, полиција, инфраструктура, привреда,
ванпривредне делатности, спорт итд).
Општи циљеви студијског програма докторских студија јесу:
• упознавање са савременим сазнањима у области наука безбедности,
• продубљено овладавање постојећим теоријским и истраживачким дометима, што ће
докторандима омогућити објективно, систематско и критичко проучавање
безбедносних појава и проблема.
Специфични циљеви студијског програма докторских студија јесу:
• упознавање са примењеном методологијом истраживања појава и процеса
безбедности,
• практично усавршавање за примену адекватних приступа и метода у проучавању
конкретних безбедносних процеса и појава,
• оспособљавање за креирање и самостално извођење сложених научно-истраживачких
пројеката,
• оспособљавање докторанда за успешно осмишљавање и реализацију различитих
облика педагошких и едукативних активности у областима студија безбедности.
Циљеви студијског програма докторских студија постижу се континуираним и
целовитим овладавањем савременим теоријским дометима у области наука безбедности,
критичком анализом постојећих истраживачких искустава и развијањем вештина за
пројектовање специфичних истраживачких приступа.
Курикулумом докторских студија предвиђено је организовање наставних и испитних
активности студената у прва два семестра. Студијски програм поштује поступни прилаз, у
смислу да се прво изучавају општији, а касније све конкретнији саджаји и теме, уз нагласак на
оспособљавању студента за самосталан истраживачки рад (семинарски радови, елаборати,
студијски задаци) и фазну припрему за коначну израду докторског рада као самосталног
истраживачког подухвата. У том периоду се одвијају активна настава, студијски истраживачки
рад, као и предвиђене испитне активности на 6 предмета. Током трећег семестра студент
реализује активности из предмета Методологија истраживања појава безбедности и
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Специјални изборни курс, чиме се директно припрема за израду и одбрану пројекта докторске
дисертације у четвртом семестру. Успешном одбраном пројекта докторске дисертације,
студент стиче право на пријаву докторске дисертације, чијој су изради посвећени пети и шести
семестар. Половина (50%) ЕСПБ бодова предвиђена је за израду докторске дисертације и
предмете који су у вези са предметом докторске дисертације. Поступак пријаве, израде и
одбране докторске дисертације одређен је одговарајућим правилником.
Студијски програм докторских студија садржи следеће елементе:
• три обавезна предмета,
• четири изборна модула на којима студент са листе од два бира по један предмет,
• специјални изборни курс који је модулиран и индивидуалан, прилагођен теми
докторске дисертације,
• израду и одбрану пројекта докторске дисертације и
• израду и одбрану докторске дисертације као завршног дела студијског програма
докторских студија.
Обим студијског програма докторских студија јесте 180 ЕСПБ бодова. Од тога, обим 7
предмета и студијског истраживачког рада јесте 90 ЕСПБ бодова, обим активности израде и
одбране пројекта докторске дисертације јесте 30 ЕСПБ, и израде и одбране докторске
дисертације 60 ЕСПБ бодова.
Успешним савладавањем студијског програма докторских студија на Факултету
безбедности студенти стичу компетенције за самостално обављање научноистраживачког рада
у области процеса и појава безбедности, оспособљавају се за педагошки рад у овој области на
различитим нивоима педагошко-едукативних активности, као и за теоријско и практично
разрешавање свих безбедносних проблема заступљених у савременом свету.
Доктори наука безбедности стичу компетенције за обављање најсложенијих послова у
систему националне безбедности, што подразумева рад у државним безбедносним
институцијама (Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, Министарство
спољних послова, обавештајно-безбедносни систем, организације за деловање у ванредним
ситуацијама и друге државне институције).
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
– СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ –
Ш

1.

2.

3.
4.
5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Назив предмета

С

Статус
предмета

Часови
активне
наставе
П В ДОН

Остали
часови

ПРВА ГОДИНА
Студије
модерностиI
О
3
ФБ.ДС.1.1.О.С.М.
безбедносни
аспекти
Савремено
изучавање
безбедности са
I
О
3
ФБ.ДС.1.2.О.Т.Б.
теоријом
система
безбедности
Изборни модул
I
И
4
ФБ.ДС.1.3.И.М.Б.
–Безбедност
Студијски
истраживачки
I
И
/
10
ФБ.ДС.1.4.СИР.
рад
Изборни
II
И
4
ФБ.ДС.1.5.И.М.О.
модул- Одбрана
Изборни Модул
– Менаџмент
људских и
II
И
4
ФБ.ДС.1.6.И.М.Р.
социјалних
ресурса
Изборни модул
– Цивилна
заштита и
II
И
3
ФБ.ДС.1.7.И.М.З.
заштита
животне
средине
Студијски
истраживачки
II
И
/
8
ФБ.ДС.1.8.СИР.
рад
Укупно часова активне наставе на години студија = 600
II ГОДИНА
Специјални
III
О
5
ФБ.ДС.2.9.С.И.К.
изборни курс
Методологија
истраживања
III
О
4
ФБ.ДС.2.10.О.М.И.
појава
безбедности
Студијски
истраживачки
III
И
/
16
ФБ.ДС.2.11.СИР
рад
Израда и
одбрана
IV
И
/
15
ФБ.ДС.2.12.О.О.П.
пројекта
докторске теме
Укупно часова активне наставе на години студија = 600
III ГОДИНА
Студијски
V
O
20
ФБ.ДС.3.13.С.И.Р./1

ЕСПБ

5

4

8
13
8

8

8

6
6060
6

6

24

24
6060

30
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Ш

14.

ФБ.ДС.3.14.С.И.Р./2

Назив предмета
истраживачки
рад и израда
докторске
дисертације
Студијски
истраживачки
рад и израда
докторске
дисертације

С

Статус
предмета

VI

O

Часови
активне
наставе
П В ДОН

Остали
часови

20

Укупно ЕСПБ бодова

ЕСПБ

30

180

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ш
1

ФБ.ДС.1.3./1.И.М.Б.

2

ФБ.ДС.1.3./2.И.М.Б.

3

ФБ.ДС.1.5./1.И.М.О.

4

ФБ.ДС.1.5./2.И.М.О.

5

ФБ.ДС.1.6./1.И.М.Р

6

ФБ.ДС.1.6./2.И.М.Р.

7

ФБ.ДС.1.7./1.И.М.З.

8

ФБ.ДС.1.7./2.И.М.З.

Назив предмета
Студије политике
безбедности и
безбедносне стратегије
Комуникацијски аспекти
безбедности
Савремени системи
колективне одбране
Геополитички аспекти
националне одбране
Организационо
понашање у безбедности
Управљање образовањем
у области безбедности
Управљање ризицима и
кризама у животној
средини
Развој, конфликти и
животна средина

Статус
предмета

Часови активне
наставе
П В
ДОН

ЕСПБ

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

4

РАСПОРЕД КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШК. 2015/16. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ
Студије модерности –
безбедносни аспекти
Савремено изучавање
безбедности са теоријом
система безбедности
Студије политике безбедности
и безбедносне стратегије
Комуникацијски аспекти
безбедности

Методологија истраживања
појава безбедности

НАСТАВНИК

ДАН

ТЕРМИН

Проф. др Владимир Цветковић

Среда

17.00

Проф. др Радомир Милашиновић
Проф. др Зоран Кековић

Уторак

17.00

Проф. др Зоран Кековић

Уторак

17.00

Проф. др Желимир Кешетовић

Понедељак

16.30

Проф. др Слађана Ђурић

Среда

15 – 17.00

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШК. 2015/16. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ДАН

Савремени системи колективне
одбране
Геополитички аспекти
националне одбране
Управљање образовањем у
области безбедности
Развој, конфликти и животна
средина

Доц. др Зоран Јефтић
Доц. др Вања Роквић

Среда

11-14.00

Проф. др Жељко Иваниш

Понедељак

9-13.00

Уторак

10-11.00

Уторак

11-13

Управљање ризицима и
кризама у животној средини
Организационо понашање у
безбедности

Доц. др Жељко Бралић
Доц. др Љубинка Катић
Проф. др Владимир Јаковљевић
Проф др Дејана Јовановић
Поповић
Проф. др Ивица Радовић

Понедељак

Проф. др Борис Кордић
Доц. др Светлана Станаревић

Четвртак

ТЕРМИН

13-15.00
11.00
12-14

Организација извођења наставе
Настава у зимском и летњем семестру ће се одвијати према утврђеном распореду
наставе, и то у форми уводних предавања и консултативне наставе.
Распоред наставе за зимски и летњи семестар биће истакнут на сајту Факултета.
Настава ће се одржавати радним данима у поподневним часовима (од 17.00 до
19.15).
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Наставници ангажовани на реализацији докторских студија 2015/16.
Бр.

Предмет

Наставник

1.

Студије модерности-безбедносни
аспекти

Проф. др Владимир Цветковић

2.

Савремено изучавање безбедности са
теоријом система безбедности

Проф. др Радомир Милашиновић
Проф. др Зоран Кековић

3.

Методологија истраживања појава
безбедности

Проф. др Слађана Ђурић

4.

Студије политике безбедности и
безбедносне стратегије

Проф. др Зоран Кековић

5.

Комуникацијски аспекти безбедности

Проф. др Желимир Кешетовић

6.

Савремени системи колективне одбране

Доц. др Зоран Јефтић
Доц. др Вања Роквић

7.

Геополитички аспекти националне
одбране

Проф. др Жељко Иваниш

8.

Организационо понашање у
безбедности

Проф. др Борис Кордић
Доц. др Светлана Станаревић

9.

Управљање образовањем у области
безбедности

Доц. др Жељко Бралић
Доц. др Љубинка Катић

10.

Управљање ризицима и кризама у
животној средини

Проф. др Ивица Радовић

11.

Развој, конфликти и животна средина

12.

Специјални изборни курс

Проф. др Владимир Јаковљевић
Проф. др Ивица Радовић
Проф. др Дејана Јовановић Поповић
Проф. др Радомир Милашиновић
Проф. др Владимир Јаковљевић
Доц. др Зоран Јефтић
Доц. др Вања Роквић

Пријаву и полагање испита у
школској 2015/16. години могуће је извршити у оквиру редовних испитних
рокова или у терминима договореним са наставницима

ДЕКАН
Проф. др Ивица Радовић
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