ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Докторска дисертација мора да садржи:
Насловну страну на језику на којем је рад писан
Иза ње следи насловна страна на енглеском језику, ако рад није писан
на енглеском језику, а ако јесте, онда на српском језику.
Иза ње следи насловна страна на руском језику, ако рад није писан на
руском језику, а ако јесте, онда на српском језику.

Страну са информацијама о ментору/менторима и члановима комисије
Изјаве захвалности (необавезно)
Стране са подацима о докторској дисертацији на српском језику (односно на
језику на којем је рад писан)(1)
Стране са подацима о докторској дисертацији на енглеском језику
Садржај
Текст рада по поглављима
Литературу(2)
Прилоге (необавезно)(3)
Биографију аутора(4)
Изјаву о ауторству, Изјаву o истоветности штампане и електронске верзије
докторског рада, Изјаву о коришћењу(5)
________________________
(1) Стране са подацима о докторској дисертацији на српском језику / на енглеском језику
- Наслов докторске дисертације
- Резиме
Резиме мора бити написан тако да омогући читаоцу разумевање циља рада, метода истраживања, резултата, уз битна
образложења и ауторове закључке.
- Кључне речи
Треба навести до десет кључних појмова
- Научна област
- Ужа научна област
- УДК број и, ако постоји, додатна посебна класификациона ознака за дату област
УДК број додељује факултетска или универзитетска библиотека као јединствену стручну класификацију публикације према
правилима Универзалне децималне класификације.
(2) Литература
Литература се наводи азбучним или абецедним редом (у складу са коришћеним језиком, односно писмом) или према реду
појављивања у тексту (зависно од стила цитирања литературе који се користи у одговарајућој научној области). Наводе се
сви радови чији су делови у докторском раду експлицитно наведени, као и они на које се аутор позива. У попису литературе
не сме бити радова који нису цитирани, ни оних на које се у раду не упућује.
(3) Прилози (није обавезно)
Уколико се при изради рада користе одређени прилози (нпр. одређене анкете, обрасци и сл), њих треба додати на крају
рада. Могу се означити као: ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, или ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2... и слично.
(4) Биографија аутора
Биографија треба да буде написана у трећем лицу једнине, а њен опсег не треба да прелази 1800 знакова.
(5) Изјава о ауторству, Изјава o истоветности штампане и електронске верзије докторског рада, Изјава о коришћењу
Попуњене и потписане изјаве, као додатак, чине саставни део штампане и електронске верзије дисертације.

