
Општи текст за први корак (пријава теме дисертације):

У реферату мора да буду јасно истакнути: анализа литературе и обећани научни допринос.

На месту где је наслов Преглед литературе,  текст не сме да представља пуко набрајање гомиле референци без
икаквих коментара,  већ прегледну анализу литературе која доводи до разлога утврђивања и теме дисертације и
планираног  научног  доприноса.  Анализа  мањег  броја  референци директно повезаних са  темом и  обећани научни
допринос треба да буду у смислу онога шта је у њима урађено, докле се стигло у развоју научних доприноса у датој
области, и шта ће дисертација од тога да користи као основу за надоградњу доприносом у самој дисертацији. Описати
врло кратко шта је урађено у некој референци и на чему ће даље да се ради. Ако је потребно, дати и референце које
доказују којим путем не треба да се иде. Број референци треба да буде мали и директно повезан са темом дисертације,
а не огроман списак референци без икакве анализе и смисла (значења).

Обећани научни допринос треба да буде јасно истакнут и треба да буде један, највише два. Реална ситуација (а
такав је и услов) је да се оствари један једини оригинални научни допринос на светском нивоу. Не треба да се обећава
превише. Анализа литературе, тј. постојећег стања, поређење неких метода, синтеза нечег постојећег, замена бројних
вредности  да  се  нешто  одреди,  и  слично,  нису  такви  доприноси,  иако  јесу  некакви  нови  резултати.  Приликом
одређивања научног доприноса важно је имати у виду да, по завршетку рада на дисертацији и писању извештаја да је
дисертација  завршена,  исти  тај  научни  допринос  (а  не  неки  други)  мора  да  буде  остварен  и  верификован
публиковањем у М2х. Зато не треба журити са пријављивањем тезе, све док се јасно не разради истраживачка област у
којој кандидат врши истраживања и може да оствари допринос.

Општи текст за други корак (завршетак дисертације):

Испуњени услов за докторирање мора да буде експлицитно истакнут. 
Дакле,  у  поглављу реферата  Остварени научни допринос дисертације,  јасно и одвојено  (посебан  параграф, као
кратак резиме) треба да пише реченица:
Научни допринос кандидата је  навести научни допринос, приказан је у потпоглављу (или евентуално поглављу)
дисертације навести поглавље , на странама навести стране  дисертације, и објављен је у раду навести име рада, у
часопису  навести  име  часописа  категорије  М2х и  доступан  је  на  е-адреси  навести е-адресу (обавезно  дати
хиперлинк на рад). 
(**Напомена: М2х одговара неком стварном М21а-М23 у којем је кандидат објавио чланак.)

Треба навести један до два научна доприноса,  (јер је веома мало вероватно је да   кандидат  има три или више
оригиналних  научних  доприноса  на  светском  нивоу!  Остали  доприноси  јесу  доприноси,  али  највероватније  су
ненаучни, мање оригинални, или су стручни, или неке друге врсте.) 

Довољан и реалан услов за докторат је један једини оригинални научни допринос на светском нивоу. 
Лепо је да кандидат има више доприноса, али готово сигурно је да то нису оригинални научни доприноси на светском
нивоу. 
Остали доприноси кандидата могу да се наведу под насловом  као Остали доприноси, или Стручни доприноси
или можда неки наслов прикладнији врсти тих доприноса.

Услов за докторирање је, такође, да не може да постоји допринос а да није објављен баш у М2х. 
Дакле, допринос мора да буде објављен у М2х, а не нпр. у М1х или М3х, а то се не види када се на крају реферата
листа радова само наброји, па се изгуби веза где је шта објављено. 

Рад у М2х треба да се  појави и уз услов за докторат (где  може да буде само референциран  на списак  и дат
хиперлинк, или може и ту да се да у целости) и у општем списку радова на крају. 

Општи списак радова, поред класичног референцирања, треба да садржи и хиперлинкове (где постоје) за сваки рад,
као и податке о фактору утицаја (IF) часописа, називу листе области у којој је сврстан, позицији часописа у тој
листи (нпр. 74/151), као и евентуалне податке о цитираности самог рада.

(погледати реферате са последњих ННВ и виде се као примери. М.Нед. вер.4.)

Стране у сваком извештају морају да буду нумерисане у формату:  број стране / укупан број страна, нпр. 1(7) или
7/7, при чему су на последњој обједињени закључак и потписи.


