Професор Слободан Првановић: Уколико се донесе одлука да докторат Синише Малог није плагија
понедељак, 22 јул 2019 20:53

Уколико се донесе одлука да докторат Синише Малог није плагијат, све будуће дипломе
са Београдског универзитета вредеће као дипломе стечене на неком кичерајском
универзитету, рекао је професор Слободан Првановић, који је био заменик члана
Одбора за етику БУ. Он истиче да се овај случај може гледати само као политички.

Слободан Првановић са Института за физику поднео је оставку у Одбору за етику БУ,
пошто је Одбор вратио одлуку о докторату Синише Малог на поновно одлучивање
ФОН-у. Он је гостујући у Дану уживо више пута поновио раније изнет став да је докторат
Синише Малог несумњиви плагијат. Говорећи о последицама по Универзитет уколико се
тај докторат не прогласи плагијатом, каже да оне могу бити двојаке.

"Ово може да има катастрофалне последице по Универзитет. Руинирали бисмо два века
часне историје Београдског универзитета. То је последица по прошлост. С друге стране,
обезвредиле би се све дипломе које ова и будуће генерације буду стекле на
Београдском универзитету. Оне ће вредети као дипломе стечене на кичерајским
универзитетима", истакао је Првановић.
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Првановић каже да је Етички одбор погрешио јер је оно што је "јасно да јасније не може
да буде" тумачио као нејасну ситуацију и пролонгирао доношење одлуке. Он објашњава
да је жалба коју је на докторат Малог припремио Раша Карапанџа, професор
Универзитета ЕБС за економију и право у Висбадену, толико детаљна да нема потребе
за тумачењима, интерпретацијама и вештачењима.

"Када се суочите са чињеницама и материјалним доказима не остаје ништа друго него да
констатујете чињенично стање, а то је да је докторат Малог плагијат", рекао је
Првановић.

Објашњавајући зашто Етички одбор није тако поступио, он каже да је постојала "нека
врста страха" и политика "бриго моја пређи на другога".

Упитан шта би могло да изазове тај страх код људи који би требало да су од интегритета
и који су чланови академске заједнице, Првановић одговара да када би смо име
докторанта Синише Малог заменили именом Пера Перић, одлука би била донета још пре
неколико година.

"Постоји устезање или страх због његовог положаја, што надам се да није основан
страх. Било би превише да се неко плаши од Синише Малог", каже бивши члан Етичког
одбора и додаје да му се нико од колега није поверио или жалио да је трпео притисак
због тог случаја.

"Распустити овај сазив Етичког одбора"

Он предлаже да Савет Београдског универзитета распусти Етички одбор у овом сазиву
и формира нови у којем неће бити нико од чланова из старог сазива.

"На Београдском универзитету постоје на хиљаде колега које би могле да учестувју у том
новоформираном одбору и њихов задатак би био само да се изјасне о жалби која је
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стигла и мислим да би одлука била брзо донета", оцењује гост Дана уживо.

Коментаришући однос јавности према овом случају, Првановић каже да је српско
друштво подељено по свему, па и по овом питању.

"Само је питање да ли се делимо зато што заиста нешто мислимо или имамо интерес да
заступамо неко мишљење", указује Првановић.

Додаје да није имао прилику да чује неког колегу који је тврдио да докторат Малог није
плагијат.

"Није ту питању да ли је седам посто, мање или више, него да ли има или нема. Овде има
материјала који је туђи и то је аутоматски плагијат. Када видите како су страница за
страницом преведене, довољна вам је елементарна писменост да видите да је у питању
плагијат", рекао је Првановић и додао да не постоји могућност да се овај случај не гледа
другачије него као политички.
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