
Табела 5.2.Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  

докторских студија  

(ако студијски програм има изборна подручја-модуле, тада за свако изборно подручје модул дати 

комплетан план студија за све године студија, и обавезно Блок табелу БТ.  која приказује везу 

између изборних подручја-модула) 

 
 Часови 

активненаставе 
ЕСПБ 

 Ш Назив предмета  

 

С Статус 

предмета  

 

П СИР   

ПРВА ГОДИНА  

1 УЛУ 

01 

Уметнички рад 1/1 1 О 2 10 12 

2 УЛУ 

02 

Уметнички рад 1/2 2 О 2 10 18 

3 УЛД 

31 

Методе уметничког истраживања 1/1 1 О 2 2 8 

4 УЛД 

32 

Методе уметничког истраживања 1/2 2 О 2 2 8 

5 УЛД 

33 

Технике писања научно-

истраживачког рада  

1 О 1 3 6 

6 УЛИ 

11 

Изборни блок 1 1 И 1 1 4 

7 УЛИ 

12 

Изборни блок 2 2 И 1 1 4 

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 

ЕСПБ 60 

ДРУГА  ГОДИНА 

1 УЛУ 

03 

Уметнички рад 2/1 3 О 2 12 20 

2 УЛУ 

04 

Уметнички рад 2/2 4 О 2 12 20 

3 УЛД 

11 

Теорије и поетике модерне и 

савремене уметности 1 

3 О 2 2 6 

4 УЛД 

12 

Теорије и поетике модерне и 

савремене уметности 1 

4 О 2 2 6 

5 УЛИ 

13 

Изборни блок 3 3 И 1 1 4 

6 УЛИ 

14 

Изборни блок 4 4 И 1 1 4 

Укупно часова активне наставе на години студија =600 

ЕСПБ 60 

ТРЕЋА  ГОДИНА 

1 УЛУ 

05 

Израда докторског уметничког 

пројекта 3/1 

5 О  20 30 



2 УЛУ 

06 

Израда докторског уметничког 

пројекта 3/2 

6 О  20 30 

Укупно часова активне наставе =600 

ЕСПБ 180 
Табелу модификујте у зависности од броја година и семестара трајања судијског програма и предмета које уносите, користећи инсерт 

мод. Можете унети и друге податке који су релевантни за студијски програм. Саму табелу можете да организујете и другачије, или да је 
дате у неком другом електронском формату али је увек неопходно приказати податке који су наведени у овој табели. 

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе 

С-семестар у коме је предмет 
Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗ-изборни 

заједнички за више модула, ако програм има модуле,  ОМ-обавезни за модул, ИБМ-изборни блок модула 

Часови активне наставе: П-предавања, СИР-студијски истраживачки рад.  
Уносе се сви часови активне наставе за дати студијски програм, и свако појединачно студијско подручје-модул ако се програм састоји од 

више изборних подручја модула. Ако има предмета који су заједнички за више судијских програма, то се означава у Књизи предмета. 

Предмет изборног блока, означава само место у плану на коме се из изборног блока, групе предмета бира изборни предмет. Часове 
бројчано увек изразити на недељном нивоу и неопходно да у комплетном документу буду изражени на исти начин. Минимални број 

часова активне наставе на години студија мора бити 20 недељно. 

Минимални број ЕСПБ бодова мора бити 60 на годишњем нивоу.  
Од укупног броја часова активне наставе на студијском програму докторских студија, по правилу, 25% треба да буду часови предавања. 

На задњој години докторских студија активну наставу може чинити само студијски истраживачки рад који је непосредно у функцији 

израде докторске дисертације. Активна настава се изражава бројем часова и бројем ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део 
докторских студија, осим у пољу уметности. Израда докторске дисертације се приказује  само ЕСПБ бодовима.  

 


