Табела 5.4. Збирни преглед научно истраживачких резултата у установи у претходној
школској години 2018 /2019

Резултат
M10

M20

Истакнута монографија
међународног значаја
Монографија међународног значаја
Монографска студија/поглавље у
књизи М11 или рад у тематском
зборнику водећег међународног
значаја
Монографска студија/поглавље у
књизи М12 или рад у тематском
зборнику међународног значаја
Лексикографска јединица или карта
у научној публикацији водећег
међународног значаја
Лексикографска јединица или карта
у публикацији међународног значаја
Уређивање научне монографије или
тематског зборника водећег
међународног значаја
Уређивање научне монографије,
тематског зборника, лексикографске
или картографске публикације
међународног значаја
Рад у врхунском међународном
часопису
Рад у истакнутом међународном
часопису
Рад у међународном часопису
Рад у часопису међународног
значаја верификованог посебном
одлуком
Научна критика и полемика у
истакнутом међународном часопису
Научна критика и полемика у
међународном часопису
Научна критика и полемика у
часописа ранга М24
На годишњем нивоу
а)Главни одговорни уредник
истакнутог међународног научног
часописа или публикације са
монографским делима категорије

Ознака, према ознакама ресорног
министарства за науку

M11

Укупно
број
2

M12

M13

2

M14

23

M15

M16

M17

M18

1

M21а

8

M21

6

M22

11

M23

10

M24

19

M25
M26
M27

M28а

2

M30

M40

М13
б)Уређивање истакнутог
међународногнаучног часописа
(гост уредник)или публикације са
монографским делима категорије
М14
На годишњем нивоу
а)Уређивање међународног научног
часописа; Уређивање тематских
монографија
б)Главни и одговорни уредник
националног часописа
в)Уређивање националнг научног
часописа ; Уређивање тематских
монографија
Предавање по позиву са
међународног скупа штампано у
целини (неопходно позивно писмо)
Предавање по позиву са
међународног скупа штампано у
изводу
Саопштење са међународног скупа
штампано у целини
Саопштење са међународног скупа
штампано у изводу
Ауторизована дискусија са
међународног скупа
Уређивање зборника саопштења
међународног научног скупа
Истакнута монографија
националног значаја
Монографија националног значаја,
монографско издање грађе, превод
изворног текста у облику
монографије (само за старе језике)
Монографска библиографска
публикација
Поглавље у књизи М41 или рад у
истакнутом тематском зборнику
водећег националног значаја, превод
изворног текста у облику студије,
поглавља или чланка, превод или
стручна редакција превода научне
монографске књиге (само за старе
језике)
Поглавље у књизи М42 или рад у
тематском зборнику националног
значаја

M28б

М29а

М29б

М29в

M31

8

M32

2

M33

67

M34

16

M35
M36

1

M41

3

M42

7

M43

2

M44

2

M45

3

M50

M60

Лексикографска јединица у научној
публи-кацији водећег националног
значаја, карта у научној
публикацији националног значаја,
издање грађе у научној публикацији,
Лексикографска јединица у научној
публикацији националног значаја
Уређивање научне монографије,
тематског зборника, лексикографске
или картографске публикације
водећег националног значаја
Уређивање научне монографије,
тематског зборника, лексикографске
или картографске публикације
националног значаја
Рад у водећем часопису
националног значаја
Рад у часопису националног значаја
Рад у научном часопису
Уређивање водећег научног
часописа националног значаја (на
годишњем нивоу)
Уређивање научног часописа
националног значаја (на годишњем
нивоу)
Научна критика у часопису ранга
М51
Научна критика у часопису ранга
М52
Предавање по позиву са скупа
националног значаја штампано у
целини
Предавање по позиву са скупа
националног значаја штампано у
изводу
Саопштење са скупа националног
значаја штампано у целини
Саопштење са скупа националног
значаја штампано у изводу
Ауторизована дискусија са
националног скупа
Уређивање зборника саопштења
скупа националног значаја
Монографско издање грађе, превод
изворног текста у облику
монографије (само за старе језике)

M46

M47

M48

M49

M51

18

M52

12

M53

15

M54

M55
M56
M57

M61

M62

1

M63
M64
M65
M66
M67

5

M70

M80

M90

M100

Превод изворног текста у облику
студије, поглавља или чланка,
превод или стручна редакција
превода научне монографске књиге
(само за старе језике)
Критичко издање дела / аутора
Одбрањена докторска дисертација
Одбрањен магистарски рад
Ново техничко решење примењено
на међународном нивоу
Ново техничко решење (метода)
примењено на националном нивоу
Битно побољшано техничко решење
на међународном нивоу
Битно побољшано техничко решење
на националном нивоу
Ново техничко решење (није
комерцијализовано)
Пријава међународног патента
Пријава домаћег патента
Регистрован патент на
међународном нивоу
Регистрован патент на националном
нивоу
Објављен патент на међународном
нивоу
Објављен патент на националном
нивоу
Реализована, сорта, раса или сој на
међународном нивоу
Реализована, сорта, раса или сој на
националном нивоу
Призната сорта, раса или сој на
међународном новоу
Призната сорта, раса или сој на
националном
новоу
Ауторска изложба са каталогом уз
научну рецензију
Изведено (ауторско) дело
Награда на конкурсу
Студија, експертиза
Награда на изложби
Учешће на изложби
Жирирање
Кустоски рад

M68

M69
M71

1

M72
M81
M82
M83

1

M84
M85
M86
M87
M91
M92
M93
M94
M95
M96
M97
M98
M99

2

M101
M102
M103
M104
M105
M106
M107

3

M120

Изведено (ауторско) дело са
публикацијом у
националном часопису
Награда на конкурсу у републици
Студија експертиза, у републици,
регионима,...

M108

Награда на националној изложби
Учешће на националној изложби

M111

Стратешки документ националног
или супра-националног нивоа
наручен од одговарајућег органа
јавне власти који је прихваћен на
одговарајућем научном/наставнонаучном већу.
Стратешки документ регионалног
нивоа наручен од одговарајућег
органа јавне власти или органа
територијалне аутономије који је
прихваћен на одговарајућем
научном/наставно-научном већу
Студија и анализа јавне политике
која је прихваћена на одговарајућем
научном/наставно-научном већу
Aнaлизa утицaja ефеката,
прихваћена на научном/наставнонаучном већу.

M109
M110

M112

M121

M122

M123

M124

УКУПНО

253

