Додатак уз образац 1.
ПОДАЦИ О МЕНТОРУ
за кандидата
Дарка Марковића
Име и презиме ментора:
Др Радомир Милашиновић
Звање:
редовни професор
Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације:
#

Назив рада

1.

Радомир Милашиновић, „Амерички поход на
свет“, ЗАД, Београд, 1996.

2.

Радомир Милашиновић, „Терор запада над
светом“, ИДИ, Нови Сад, 1999.

3.

Радомир
Милашиновић,
„Могућности
успостављања мира у свету и његова
повезаност са другим људским вредностима“,
Зборник радова, Факултет цивилне одбране,
Београд, 2004.

4.

Радомир Милашиновић, „Безбедносна култура
као
фактор
превенције
друштвених
конфликата“, Зборник радова, Факултет
цивилне одбране, Београд, 2005.

5.

Радомир
Милашиновић,
„Друштвени
конфликти у ери униполаризације света“,
Зборник радова, Факултет криминалистичких
наука, Универзитет у Сарајеву, Сарајево, 2002.

Часопис

Број, година,
вол,
странице

Категорија
(М)

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 СЦИ, ССЦИ,
АХЦИ или СЦИе листе, као и Матх-Нет.Ру 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 СЦИ, ССЦИ, АХЦИ и СЦИе листе, као и ЕРИХ 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.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Датум
07.07.2015.

М.П.

Проф. др Радомир Милашиновић
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