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Студијски програм докторских aкадемских студија фармацеутских наука траје три године и има 

180 ЕСПБ бодова. Циљ студијског програма је стицање знања и вештина за спровођење научно-

истраживачког рада у области фармацеутских наука. Студенти знање стичу кроз обавезне и 

изборне предмете у области у којој се спроводи научно-истраживачки рад. Вештине се стичу 

активним научно-истраживачким радом из којих произилазе резултати који чине докторску 

дисертацију. По стицању дипломе, кандидат ће бити оспособљен да самостално обавља научно-

истраживачки рад у области фармацеутских наука и имаће титулу доктор медицинских наука - 

фармација. Програм обухвата обавезне предмете у оквиру којих студенти стичу знање из етике, 

статистике и методологије научног истраживања. Новину у студијском програму представљају 

обавезни предмети преко којих студенти стичу преносиве вештине у које се убрајају вештине 

презентације, комуникације и припреме пројектне документације. Истраживања у оквиру 

докторских академских студија спроводе се у области фармацеутских наука. Студент се 

опредељује за област истраживања у складу са својим интересовањима. У зависности од теме 

истраживачког рада, студент бира четири изборна предмета из наведених области, у договору са 

својим ментором. Предмети се уписују и похађају без претходно стечених услова. Настава се 

изводи кроз индивидуални (менторски) рад, или се ради са малим групама студената. Методе 

рада су адекватно прилагођене концепцији докторских студија (консултације, семинари, анализа 

радова из оригиналне научне литературе, презентације сопствених резултата истраживања). 

Експериментални рад је комплексан и по правилу обухвата примену већег броја 

комплементарних приступа, техника и метода и обавља се у сарадњи са научним тимовима у 

земљи и иностранству. Програм обухвата екстензиван, самостални истраживачки рад студента на 

научном проблему који резултује научним публикацијама у реномираним међународним 

часописима (два рада у часописима из теме докторске дисертације који се налазе на SCI листи), из 

области фармацеутских и других сродних наука. Кандидат може да приступи јавној одбрани 

докторске дисертације након позитивног извештаја Комисије за последипломску наставу – 

докторске студије и одлуке Научно-наставног већа Фармацеутског факултета, као и одлуке Већа 

научних области Универзитета.  

 


