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Професор Раша Карапанџа који је оспорио докторат Синише Малог поднеће жалбу
ректорки Београдског универзитета. Иако није члан БУ, он ће поднети жалбу јер ће се
на основу његове жалбе и прилога о плагијату тој иницијативи прикључити и неки
професори БУ, рекао је Карапанџа за Н1.

  

  

Сенат Универзитета у Београду донео је на данашњој седници одлуку &#160; да до 24.
маја сви запослени на Универзитету Београда у наставном и научном звању могу да
поднесу иницијалне жалбе на извештај Стручне комисије ФОН-а према којем докторат
Синише Малог није плагијат, а које ће ректорка као жалбу у име БУ поднети Одбору за
професионалну етику.

  

Чланови Савета су били једногласни у овој одлуци.
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http://rs.n1info.com/Vesti/a483947/BU-Zalba-na-ocenu-o-doktoratu-Malog-ako-je-pokrene-bilo-ko-iz-naucne-zajednice.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a483947/BU-Zalba-na-ocenu-o-doktoratu-Malog-ako-je-pokrene-bilo-ko-iz-naucne-zajednice.html
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  Факсимил жалбе професора Карапанџе  Претходно је стручна Комисија научно-наставног већа Факултета организационихнаука усвојила извештај према којем је утврђено да министар финансија Синиша Малиније плагирао докторски рад . Комисија утврдила да је свега седам одсто дисертацијебез навода извора.  Након објављивања мишљења комисије, Карапанџа је објавио странице доктората  укојима је црвеним означено оно што је Мали преписао - странице које комисија није нипоменула.  Он је сада у новим прилозима оспорио налазе комисије ФОН-а, наводећи на којимместима је Мали "масовно копирао и од речи до речи преводио текст, прецртаваофигуре па чак и стил слова".  
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http://rs.n1info.com/Video/Info/a482222/Doktorat-Sinise-Malog-Sedam-odsto-prepisanog-teksta-nije-plagijat.html
http://rs.n1info.com/Video/Info/a482222/Doktorat-Sinise-Malog-Sedam-odsto-prepisanog-teksta-nije-plagijat.html
http://rs.n1info.com/Video/Info/a482222/Doktorat-Sinise-Malog-Sedam-odsto-prepisanog-teksta-nije-plagijat.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a482187/Akademska-zajednica-o-doktoratu-Sinise-Malog.html
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  "Ово су плагијати Синише Малог које нисам објавио у оригиналној анализиобјављеној на сајту Пешчаника пре скоро пет година. 'Стручна' комисија Факултетаорганизационих наука ове плагијате није ни приметила, иако су више очигледни ипростиру се преко више десетина страница окружујући пет више него очигледних ивеома великих илустрација које су идентичне код Синише Малог и у тези дрСтефаноса Хаилемариама посвећену реструктурирању и приватизацији о Еритерији", наводи  професор Карапанџа у својој жалби.  Жалбу професора Карапанџе можете погледати овде:  Жалба Раше Карапанџе на оцену о докторату Синише Малог  Жалба Раше Карапанџе на оцену о докторату Синише Малог (Прилози)  (Н1)  Видети још: Сенат Универзитета: Жалба на оцену Стручне комисије о докторатуМалог ће бити поднета ако је покрене било ко из научне заједнице  
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http://rs.n1info.com/Binary/161/Zalba-Rase-Karapandze-na-ocenu-o-doktoratu-Sinise-Malog.pdf
http://rs.n1info.com/Binary/160/Zalba-Rase-Karapandze-na-ocenu-o-doktoratu-Sinise-Malog-Prilozi-.pdf
http://www.nspm.rs/hronika/senat-univerziteta-zalba-na-ocenu-strucne-komisije-o-doktoratu-malog-ce-biti-podneta-ako-je-pokrene-bilo-ko-iz-naucne-zajednice.html
http://www.nspm.rs/hronika/senat-univerziteta-zalba-na-ocenu-strucne-komisije-o-doktoratu-malog-ce-biti-podneta-ako-je-pokrene-bilo-ko-iz-naucne-zajednice.html

