
 

ПрограмПрограмПрограмПрограм    обуке за доктообуке за доктообуке за доктообуке за докторрррандеандеандеанде    
    

    

Обликовање доктоОбликовање доктоОбликовање доктоОбликовање докторрррске дисертацијеске дисертацијеске дисертацијеске дисертације    
 

ОрганизаторОрганизаторОрганизаторОрганизатор    
Универзитет у Београду 
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“    

 

контакт:  Драгана СтолићДрагана СтолићДрагана СтолићДрагана Столић 
е-пошта stolicstolicstolicstolic@unilib.bg.ac.rs@unilib.bg.ac.rs@unilib.bg.ac.rs@unilib.bg.ac.rs  
телефон 011 3370-160  

 

 
 

МестоМестоМестоМесто    одржавањаодржавањаодржавањаодржавања        

УнивеУнивеУнивеУниверзитетска библиотека „Светозар Марковић“рзитетска библиотека „Светозар Марковић“рзитетска библиотека „Светозар Марковић“рзитетска библиотека „Светозар Марковић“, ,  ,  ,      
Едукациони центар, други спратЕдукациони центар, други спратЕдукациони центар, други спратЕдукациони центар, други спрат 
Булевар краља Александра 71,  Београд 

ДатумДатумДатумДатум    ииии    времевремевремевреме    одржавањодржавањодржавањодржавања током а током а током а током јануара и јануара и јануара и јануара и фебруарафебруарафебруарафебруара    

Петак, Петак, Петак, Петак, 11115555. . .  .  јануар јануар јануар јануар | | | | 18181818:00 часова:00 часова:00 часова:00 часова    
Четвртак, Четвртак, Четвртак, Четвртак, 22228888. .  .  .  јануар јануар јануар јануар | | | | 18181818:00 часова:00 часова:00 часова:00 часова    
Четвртак, 11Четвртак, 11Четвртак, 11Четвртак, 11. .  .  .  фебруарфебруарфебруарфебруар| | | | 18181818::::00 часова00 часова00 часова00 часова    
ЧетвртакЧетвртакЧетвртакЧетвртак, 2, 2, 2, 25555. .  .  .  фебруарфебруарфебруарфебруар| | | | 18181818:00 часова:00 часова:00 часова:00 часова    

Број полазникаБрој полазникаБрој полазникаБрој полазника    

16161616----20202020    

Пријава полазникаПријава полазникаПријава полазникаПријава полазника        

Путем мејла: Путем мејла: Путем мејла: Путем мејла: info@phaidrabg.rsinfo@phaidrabg.rsinfo@phaidrabg.rsinfo@phaidrabg.rs    

Профил полазника Профил полазника Профил полазника Профил полазника     

Докторанди у финалној фази израде докторске дисертације Докторанди у финалној фази израде докторске дисертације Докторанди у финалној фази израде докторске дисертације Докторанди у финалној фази израде докторске дисертације     

TeмеTeмеTeмеTeме    

Елементи дисертације према упутствима Универзитета у Београду,  обавезни Елементи дисертације према упутствима Универзитета у Београду,  обавезни Елементи дисертације према упутствима Универзитета у Београду,  обавезни Елементи дисертације према упутствима Универзитета у Београду,  обавезни 
прилози, депоновање у Дигитални репозиторијум, видљивост дисертације на прилози, депоновање у Дигитални репозиторијум, видљивост дисертације на прилози, депоновање у Дигитални репозиторијум, видљивост дисертације на прилози, депоновање у Дигитални репозиторијум, видљивост дисертације на 
интернетуинтернетуинтернетуинтернету . Додатне теме: претраживање доступних извора информација, .  Додатне теме: претраживање доступних извора информација, .  Додатне теме: претраживање доступних извора информација, .  Додатне теме: претраживање доступних извора информација, 
проналажење литературе, извори у отвореном ппроналажење литературе, извори у отвореном ппроналажење литературе, извори у отвореном ппроналажење литературе, извори у отвореном приступу и комерцијални извори и др.риступу и комерцијални извори и др.риступу и комерцијални извори и др.риступу и комерцијални извори и др.     

 

 

 

 
  


