Додатак уз образац 1.
ПОДАЦИ О МЕНТОРУ
за кандидата
Мр Ивоне Лађевац
Име и презиме ментора:
Мирослав Младеновић
Звање:
Редовни професор
Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске дисертације:
#

Назив рада

1. Геополитичке
савременог света

Часопис

перспективе Монографија,

Број, година, вол,
странице

Категорија

2014. г.

М 42

(М)

Издавач:
ISBN978-86-84069-91(Коауторство
са
Зораном Универзитет у 9,
Килибардом
и
Владимиром Београду,
352 стр.
Ајзенхамером).
Факултет
безбедности

2. Современные российскокитайские отношения: взгляд из
Сербии
(Излагање на конференцији по
позиву штампано у целини)

Развитие
российскокитайских
отношений:
новая
международная
реальность,
Часть 2, БГУ,
Иркутск

3. Кримско пролеће и будућност Српска
политичка
Евроазије
мисао, 3/2014
(коауторство с Јеленом
Пономаревом)
4. Кина-Америка-Русија - глобални Социолошки
преглед
троугао 21. века,
(коауторство с Јеленом
Пономаревом)
5. «Мека моћ» Русије – као услов Српска
политичка
успеха евроазијске интеграције,
мисао, 1/2016
(коауторство с Јеленом

2016.г.

М 31

ISBN 978-5-7253-28943,
стр. 33-39

2014.г.

М 24

ISSN 0354-5989
vol 45, стр. 185-200
2012.г.

М 24

вол. 45, бр. 4,
стр. 459-476
2016.
г.
УДК М 24
327::911.3(497)“19/20“,
стр. 11-29

Пономаревом)
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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.)
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: 11.05.2018.г.

М.П.

Проф. др Ивица Радовић
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