Додатак уз образац 1.
ПОДАЦИ О МЕНТОРУ
за кандидата
Дејана Тепавца
Име и презиме ментора:
Ивица Љ. Ђорђевић
Звање:
Доцент
Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације:
#

Назив рада

Часопис

Број, година, вол, странице

1.

„Потреба за обавештајном
заштитом пословања“

Зборник Факултета
безбедности

2006. (стр. 263–288). ISSN 1452-8428;
UDK 659.23:114.7; 004.056.5; 343.353;
COBISS.SR-ID: 139338252

М 53

„Безбедност корисника ИКТ
као садржај образовног
процеса“

Безбедност у
постмодерном
амбијенту

књига VI, 2009. (стр. 253-259). ISBN
978-86-85985-06-5 COBISS.SR-ID
171893772

М 45

„Национална моћ у условима
глобализације“

Национални
интерес

1/2011, VII vol.10. (стр.319-346). UDK
321.01:339.9; ISSN 1820-4996.
COBISS.SR-ID: 125448460.

М 51

„Концепт људске
безбедности – алтернатива
или нужност“

Безбедност

2/2011, (стр.90-114.).UDK
343+351.74/75(05); YU ISSN 04092953.

М 52

Монографија

2013. 198 страна, CIP –
Каталогизација NBS 364.2::316.37
ISBN 978-86-80059-90-7 (IUP) i ISBN
978-86-6047-119-4 (DOS)

М 42

2.

3.

4.

5.

Људска безбедност –
глобални контекст и примена
у Србији

(М)

Заокружити одговарајућу опцију (А, Б, В или Г):
А) У случају менторства дисертације на докторским студијама у групацији техничко-технолошких, природноматематичких 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.)
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
27.12.2013.
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