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Ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић изјавила је данас да верује да ће
јавност подржати Београдски универзитет да обави своје прописане дужности,
поштујући у потпуности његову аутономију у одлучивању о докторату министра
финансија Синише Малог, и апеловала да се омогући окончање тог поступка „у
академским оквирима“.

  

  

„Јаван и транспарентан рад омогућава Универзитету у Београду да испуњава своју
функцију јавног добра у служби свих грађана наше земље. Између осталих, Универзитет
је опредељен да реализује све активности за које је надлежан, ради окончања поступка
испитивања евентуалне нечеститости у изради докторске дисертације Синише Малог",
стоји у саопштењу.

  

Ректорка Београдског универзитета Иванка Поповић извинила се јуче студентима и
јавности, јер мора продужити рок за одлучивање о докторату Синише Малог до 22.
новембра. Она је у саопштењу навела да је дошло до превида у тумачењу прописа, па је
онемогућено поштовање рока до 4. новембра, како је претходно договорила са
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студентима који су данима блокирали зграду Ректората.

  

Професор Саобраћајног факултета Душан Теодоровић и још око 300 професора
Универзитета у Београду поднели су јуче жалбу на одлуку Наставно-научног већа
Факултета организационих наука, у којој су захтевали да се докторска дисертација
Синише Малог прогласи за плагијат.

  

Сви запослени на Универзитету у Београду у наставном или научном звању могу до 11.
новембра да доставе ректорки УБ Иванки Поповић иницијативе за улагање жалбе на
одлуку НН већа ФОН-а, пошто формално-правно само она може да уложи жалбу Одбору
за професионалну етику Универзитета у Београду.

  

Већина чланова Наставно-научног већа Факултета организационих наука (ФОН)
изгласала је 28. октобра одлуку да се министру финансија Синиши Малом изрекне јавна
осуда због елемената неакадемског понашања у његовом докторату.

  

Претходно је Етичка комисија ФОН-а у свом извештају предложила блажу меру – јавну
опомену, пошто у његовој докторској дисертацији постоје елементи неакадемског
понашања, писао је раније ЦИНС.

  

Коначна одлука о томе да ли је докторат Малог плагијат или не донеће Одбор за
професионалну етику БУ 22. новембра.

  

Студенти „Један од пет милиона“ су претходно тражили од професора да се изјасне о
пролонгирању доношења коначне одлуке, а они су им одговорили да је оно последица
„законске обавезе“ како би се поштовала регуларност процедуре.

  

Потом су студенти из тог удружења поручили професорима Универзитета у Београду да
„неће дозволити да мала процедурална грешка омогући Синиши Малом да обори одлуку
Етичког одбора о његовом плагираном докторату“, те да ће сачекати 22. новембар као
крајњи рок за одлучивање о валидности његовог научног рада.
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(Бета, Инсајдер)
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