Додатак уз образац 1.
ПОДАЦИ О МЕНТОРУ
за кандидата
Мр.ВАСИЋ СНЕЖАНА
Име и презиме ментора:
Жељко Иваниш
Звање:
Ванредни професор
Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације:
#

Назив рада

Број, година,
вол,
странице

Часопис

1. Civil-Military Relations and Democratic Control ARMED
over the Armed Forces in the Republic of Serbia FORCES
SOCIETY

published
& online 22
February
2013

Категорија
(М)

M22

00(0) 1-20
2. Међународни сукоби

ЗБОРНИК
РАДОВА ФЦО

2002,
стр.251-263

М53

3. Преговарање у функцији јачања безбедности

БЕЗБЕДНОСТ

4/2005,
стр.632-643

М52

4. Значај преговарања у решавању сукоба и ВОЈНО ДЕЛО
криза

2/2005,
стр.157-170

М52

5. Ново институционализовање цивилно-војне ГОДИШЊАК
2009,
сарадње
ФАКУЛТЕТА
стр.123-145
БЕЗБЕДНОСТИ

М53

6. Међународни аспекти кризног менаџмента

(Монографија)
КРИЗНИ
МЕНАЏМЕНТ
И
ПРЕВЕНЦИЈА
КРИЗЕ

2006, ИСБН М45
86-8406926-9, страна
111-131

Заокружити одговарајућу опцију (А, Б, В или Г):
А) У случају менторства дисертације на докторским студијама у групацији техничко-технолошких,
природно-математичких и медицинских наука ментор треба да има најмање три рада са SCI, SSCI, AHCI
или SCIе листе, као и Math-Net.Ru листе.
Б) У сличају менторства дисертације на докторским студијама у групацији друштвено-хуманистичких
наука ментор треба да има најмање три рада са релевантне листе научних часописа (Релевантна листа
научних часописа обухвата SCI, SSCI, AHCI и SCIе листе, као и ERIH листу, листу часописа које је
Министарство за науку класификовало као М24 и додатну листу часописа коју ће, на предлог
универзитета, донети Национални савет за високо образовање. Посебно се вреднују и монографије које
Министарство науке класификује као М11, М12, М13, М14, М41 и М51.)
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В) У случају израде докторске дисертације према ранијим прописима за кандидате који су стекли
академски назив магистра наук ментор треба да има пет радова (референци) које га, по оцени већа
научних области, квалификују за ментора односне дисертације.
Г) У случају да у ужој научној области нема квалификованих наставника, приложити одлуку Већа
докторских студија о именовању редовног професора за ментора.
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