
Живан Лазовић: Синиша Мали без докторске дипломе до окончања поступка
петак, 19 мај 2017 11:33

Проректор Универзитета у Београду Живан Лазовић изјавио је да Универзитет неће
доделити градоначелнику Београда Синиши Малом диплому доктора наука све док се не
утврди да ли је његова дисертација плагијат или оргинално научно дело.

  

  

У изјави за лист Данас Лазовић је рекао да се нада да ће до краја месеца Факултет
организационих наука (ФОН), где је Мали одбранио дисертацију, формирати стручну
комисију која треба да процени да ли је рад Синише Малог оргинално научно дело.

  

Етичка комисија ФОН-а је крајем прошле године утврдила да дисертација Синише Малог
није плагијат и извештај о томе послала Ректорату Универзитета у Београду.
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Лазовић је рекао да су Ректорски колегијум и Сенат Универзитета констатовали да
стручне оцене нису у компетенцији етичке комисије, па је од ФОН-а тражено да, у
складу са Правилником о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради
писаних радова, формира одговарајућу стручну комисију која би се бавила питањем да
ли је рад Синише Малог плагијат или не.

  

Он је рекао да јавност у овом случају бар око једне ствари не би требало да брине, а то
је да "до окончања поступка који је започет у складу са донетим правилником,
Универзитет у Београду неће доделити диплому доктора наука ни Синиши Малом, нити
било којој другој особи која се надје у сличном положају".

  

Синиша Мали је 2013. године на ФОН-у одбранио докторску тезу под називом
"Креирање вредности кроз процес реструктурирања и приватизације - теоријске
концепције и искуства Србије".

  

На сајту Пешчаника 9. јула 2014. објављен је текст професора Раше Карапанџе у којем
се наводи да је 33 одсто или више текста докторског рада Синише Малог одбрањеног на
ФОН-у плагирано.

  

(Н1, Данас) 
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