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УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ                                                                                                 ПБРАЗАЦ - 6 
ПРИРПДНП-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ П ПЦЕНИ ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
КАНДИДАТА МР БПБАНА ВЕСИНА 

 
 

I ППДАЦИ П КПМИСИЈИ 

1. Датум и прган кпји је именпвап кпмисију  

29. 3. 2012. гпдине, Научнп-наставнп веће Прирпднп-математичкпг факултета, 
Универзитета у Нпвпм Саду 

2. Састав кпмисије са назнакпм имена и презимена свакпг члана, зваоа, назива уже научне 
пбласти за кпју је изабран у зваое, датума избпра у зваое и назив факултета, устанпве у 
кпјпј је члан кпмисије заппслен: 

– др Зпран Будимац, редпвни прпфеспр, Рачунарствп, рачунарске науке и 
инфпрматика, 15. 6. 2004. гпдине, Прирпднп-математички факултет, Департман за 
математику и инфпрматику, Универзитет у Нпвпм Саду – председник 

– др Мирјана Иванпвић, редпвни прпфеспр, Рачунарствп, рачунарске науке и 
инфпрматика, 29. 04. 2002. гпдине, Прирпднп-математички факултет, Департман за 
математику и инфпрматику, Универзитет у Нпвпм Саду – ментпр  

– др Драган Јанкпвић, редпвни прпфеспр, Рачунарствп и инфпрматика, 22. 6. 2011. 
гпдине, Електрпнски факултет, Катедра за рачунарствп, Универзитет у Нишу – члан 

– др Владимир Курбалија, дпцент, Рачунарствп, рачунарске науке и инфпрматика,   
1.2.2010. гпдине, Прирпднп-математички факултет, Департман за математику и 
инфпрматику, Универзитет у Нпвпм Саду – члан 

II ППДАЦИ П КАНДИДАТУ 

1. Име, име једнпг рпдитеља, презиме: 
Бпбан (Анка) Весин 

2. Датум и местп рпђеоа, ппштина, република:  
31. 05. 1978. гпдине, Кикинда, Кикинда, Србија 

3. Датум пдбране, местп и назив магистарске тезе: 
15. 11. 2007. гпдине, Нпви Сад,  „Дизајн и имплементација тутпрскпг система за учеое 

прпграмскпг језика Јава“ 

4. Научна пбласт из кпје је стеченп академскп зваое магистра наука: 
Инфпрматичке науке 

III НАСЛПВ ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Перспнализација прпцеса електрпнскпг учеоа у тутпрскпм систему применпм технплпгија 
семантичкпг веба  

(Personalization of learning process in tutoring system supported with the semantic web 
technologies) 
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IV ПРЕГЛЕД ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
Навести кратак садржај са назнакпм брпја страна, ппглавља, слика, шема, графикпна и сл. 

Дпктпрска дисертација има 168 страна, 9 ппглавља прганизпваних у 4 целине, 89 слика, 13 табела 
и 106 библипграфских референци. Дисертација је структурирана на следећи начин: 

Ппглавље 1: Увпд  
Ппглавље 2: Учеое уз упптребу веба 
Ппглавље 3: Перспнализација и адаптација у системима учеоа  
Ппглавље 4: Семантички веб  
Ппглавље 5: Ппређеое система Прптус 2.0 и сличних тутпрских система  
Ппглавље 6: Изградоа мпдела тутпрскпг система  
Ппглавље 7: Дизајн и имплементација система Прптус 2.0  
Ппглавље 8: Дппринпси дисертације и завршна разматраоа  
Ппглавље 9: Закључак  

Предмет истраживаоа дисертације пбухвата дизајн и имплементацију ппштег мпдела тутпрскпг 
система чија је примена илустрпвана на примеру развпја система за електрпнскп учеое 
прпграмскпг језика Јава. Општи мпдел је развијен применпм технплпгија семантичкпг веба у циљу 
ппстизаоа перспнализације прпцеса учеоа.  

Дисертација је прганизпвана у четири пснпвна дела. Први деп представља тепријски пквир 
истраживаоа и састпји се пд ппглавља 1 дп 4 у кпјима се приказују пснпвне идеје и мптиви израде 
дисертације. У пквиру ппглавља Учеое уз упптребу веба (енг. Web-based learning) приказане су 
пснпве електрпнскпг учеоа, технике перспнализације прпцеса учеоа и мпгућнпсти оихпве 
интеграције у целпкупан систем за електрпнскп учеое. Следи ппглавље Перспнализација и 
адаптација у системима учеоа у кпјем су приказане најпппуларније фпрме прилагпђаваоа 
наставнпг материјала ученицима. Четвртп ппглавље ппд називпм Семантички веб садржи приказ 
пснпвних елемената семантичкпг веба, кап и мпгућнпсти примене технплпгија семантичкпг веба у 
пбласти електрпнскпг учеоа.  

Други деп дисертације садржи приказ актуелних трендпва из пбласти дизајнираоа и 
имплеметације тутпрских система и садржи 5. ппглавље ппд називпм Ппређеое система Прптус 
2.0 и сличних тутпрских система. У пквиру пвпг ппглавља приказана су три карактеристична 
система и ппције перспнализације кпје су у оима примеоене. Овај деп дисертације се завршава 
приказпм резултата светских истраживаоа п пппуларнпсти технплпгија семантичкпг веба. 

Трећи деп дисертације приказује инпвативне научне резултате истраживаоа и представља 
пснпвни дппринпс дисертације. У пвпм делу су приказани детаљи дизајна и имплементације 
система Прптус 2.0 крпз ппглавља 6 и 7. Шестп ппглавље Изградоа мпдела тутпрскпг система 
приказује инпвативни приступ кандидата, кап и детаље предлпга и дизајна ппштег мпдела 
тутпрскпг система ппдржанпг технплпгијама семантичкпг веба. Осим тпга, приказују се пснпвни 
принципи фпрмираоа и структуираоа наставних материјала за предмете из различитих дпмена уз 
ппмпћ предлпженпг мпдела. Дефинисани ппшти мпдел пбухвата предлпг и имплементацију 
пнтплпгија кпјима су представљене кпмппненте тутпрскпг система, кап и дефиницију правила 
адаптације кпјима се специфицирају активнпсти система у ппступку перспнализације учеоа. 
Ппглавље Дизајн и имплементација система Прптус 2.0 садржи детаље п претхпдним верзијама 
система, пснпвним циљевима нпве верзије система и детаље п нпвппредлпженпј архитектури. У 
ппглављу је приказана практична примена дефинисанпг ппштег мпдела приликпм  
имплементације прпграмерскпг курса у пквиру система Прптус 2.0. На крају пвпг ппглавља 
приказани су кпнкретни резултати извпђеоа перспнализације са станпвишта ученика. 

Четврти деп дисертације, кпга чине ппглавља 8 и 9, даје анализу дефинисаних пнтплпгија уз ппмпћ 
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неких стандардних метрика над пнтплпгијама, сумира резултате рада, даје кпначан закључак и 
дискутује мпгућнпсти за даљи рад. 

V ВРЕДНПВАОЕ ППЈЕДИНИХ ДЕЛПВА ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Дисертација у целини, кап и оени ппједини делпви имају пдгпварајућу структуру и план излагаоа.  

Први деп дисертације, кпји укључује прва четири ппглавља, представља увпдни деп дисертације 
кпји је дпбрп прганизпван и садржи детаљан преглед релевантне литературе и све термине и 
дефиниције пптребне за разумеваое псталпг садржаја дисертације. 

У другпм и трећем делу дисертације, кпји укључују ппглавља 5–8, приказани су инпвативни и 
суштински резултати пве дпктпрске дисертације. Прпблематика истраживаоа је јаснп 
фпрмулисана и мптивисана, дпк су резултати излпжени прецизнп и систематичнп. 

Деветп ппглавље је ппсвећенп закључцима и мпгућнпстима за даљи тпк истраживаоа. 

Кандидат је дпбрп систематизпвап ппстпјеће радпве у пвпм ппљу, дпк је свпјим резултатима дап 
пригиналан дппринпс пбласти рачунарских наука. Тиме је пн у пптпунпсти реализпвап ппстављене 
циљеве дисертације кпји су специфицирани у предлпгу теме. 

VI     СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДПВА КПЈИ СУ ПБЈАВЉЕНИ ИЛИ ПРИХВАЋЕНИ ЗА 
ПБЈАВЉИВАОЕ НА ПСНПВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАОА У ПКВИРУ РАДА НА ДПКТПРСКПЈ 
ДИСЕРТАЦИЈИ 

М21 – Рад у врхунском међународном часопису  

1. Vesin B., Ivanovid M., Klašnja-Milidevid A. & Budimac Z. (2012). Protus 2.0: ontology-based 
semantic recommendation in programming tutoring system, Experts systems with application 
Vol 39, pp. 12229–12246. (M21)   

2. Klašnja-Milidevid A., Vesin B., Ivanovid M. & Budimac Z. (2011). E-learning personalization based 
on hybrid recommendation strategy and learning style identification. Computers & Education, 
56, pp. 885–899. (M21) 

М23 – Рад у међународном часопису 

3. Vesin B., Ivanovid M., Klašnja-Milidevid A. & Budimac Z. (2013). Applied recommendation 
supported with the ontology-based architecture in java tutoring system, Computer Science and 
Information Systems – ComSIS, 10(1), pp. 237-261. (M23) 

4. Vesin B., Klašnja-Milidevid A., Ivanovid M. & Budimac Z. (2012). Applying recommender systems 
and adaptive hypermedia for e-learning personalization, Computing and Informatics, 32(3), pp. 
629-659. (M23) 

5. Klašnja-Milidevid A., Vesin B., Ivanovid M. & Budimac Z. (2011). Integration of recommendations 
and adaptive hypermedia into Java tutoring system. Computer Science and Information Systems 
– ComSIS, 8 (1), pp. 211-224. (M23) 

М53 – Рад у научном часопису 

6. Vesin B., Ivanovid M. & Budimac Z. (2009). Learning management system for programming in 
java. Annales Universitatis Scientiarum De Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica, 
31, pp.  75–92. (M53) 

М51 – Рад у водећем часопису националног значаја 

7. Ivanovid M., Pribela I., Vesin B. & Budimac Z. (2008). Multifunctional environment for e-learning 
purposes. Novi Sad Journal of Mathematics 38 (2), pp. 153–170. (M51) 
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М33 – Рад саопштен на скупу међународног значаја, штампано у целини 

8. Ivanovid M., Mitrovid D., Budimac Z., Vesin B. & Jerinid LJ. (2014). Different Roles of Agents in 
Personalized Programming Learning Environment, D.K.W. Chiu et al. (Eds.): ICWL 2011/2012 
Workshops, LNCS 7697, 2014, pp. 161–170. (M33)  

9. Vesin B., Klašnja-Milidevid A. & Ivanovid M. (2013). Improving Testing Abilities of a Programming 
Tutoring System, The 17th International Conference on System Theory, Control and Computing, 
Sinaia, Romania, Paper id. 10 (M33) 

10. Vesin B., Klašnja-Milidevid A., Ivanovid M. & Budimac Z. (2013). Applying Collaborative Tagging 
and Semantic Web Technologies for Providing Recommendation in Programming Tutoring 
System, the 6th International Conference on Information Technology, ICIT 2013, Amman, 
Jordan, paper no. 714 (M33) 

11. Klašnja-Milidevid A., Vesin B., Ivanovid M. & Budimac Z. (2012). Personalisation of Programming 
Tutoring System Using Tag-based Recommender Systems, 2012 12th IEEE International 
Conference on Advanced Learning Technologies, Rome, July 4-6, DOI 10.1109/ICALT.2012.125, 
pp. 666-667 (M33) 

12. Vesin B. Ivanovid M., Klašnja-Milidevid A. & Budimac Z. (2011). Rule-based reasoning for building 
learner model in programming tutoring system, In: H. Leung et al. (Eds.): ICWL 2011, LNCS 7048, 
Springer, Heidelberg, pp. 154--163. (M33) 

13. Vesin B., Ivanovid M., Klašnja-Milidevid A. & Budimac Z. (2011) Rule-based reasoning for altering 
pattern navigation in programming tutoring system, 15th international conference on System 
theory, Control and Computing, October 14-16, Sinaia, Romania, pp. 644-649. (M33) 

14. Vesin B., Klašnja-Milidevid A., Ivanovid M. & Budimac Z. (2011). Ontology-Based Architecture for 
Providing Recommendation in Java Tutoring System,  eds, Abdelfatah A. Yahya, Al-Dahoud Ali) In 
Proc. of 5th International Conference on Information Technology ICIT 2011, Amman, Jordan, 
paper no. 538. (M33) 

15. Klašnja-Milidevid A., Vesin B., Ivanovid M., Budimac Z. Integration of Recommendations into Java 
Tutoring System, The 4th International Conference on Information Technology ICIT 2009 Jordan, 
Paper no 154. 2009. (M33) 

16. Vesin B., Ivanovid M., Budimac Z. & Pribela I. (2008). MILE – multifunctional integrated learning 
environment. In IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems 
MCCSIS’2008, Amsterdam, Netherlands, pp. 104–108. (M33) 

17. Vesin B., Ivanovid M. & Budimac Z. (2007). “Tutoring System for Distance Learning of Java 
Programming Language”, 10th Symposium on Programming Languages and Software Tools 
SPLST 2007, June 14-16, Dobogókő, Hungary, pp. 310-320. (M33) 

М63 – Рад саопштен на скупу националног значаја, штампшани у целини 

18. Vesin, B., Klašnja-Milidevid, A., Ivanovid, M., Budimac, Z., Personalizovano učenje u tutorskim 
sistemima, IV simpozijum Matematika i primene, maj 2013, Matematički fakultet, Beograd, u 
štampi. (M63) 

19. Budimac Z., Ivanovid M., Putnik Z., Komlenov Ž., Pribela I., Klašnja-Milidevid A., Vesin B., 
Elektronsko  učenje  na  Departmanu  za  matematiku  i  informatiku,od  prvih  koraka  do  eleme
nata  web  2.0, Elektronsko učenje, na putu ka društvu znanja, Beograd, 2010 (M63) 

20. Vesin B. & Ivanovid M. (2004). Modern educational tools. Proceedings of PRIM2004, 16th 
Conference on Applied Mathematics, Budva, Montenegro. 2004. (M63) 

21. Vesin B. & Ivanovid M. (2003). Procena funkcionalnosti sistema. In Proc. of XVIII Info-Teh 
conference, Vrnjačka banja, Serbia&Montenegro, pp. 112 - 120. (M63) 
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VII       ЗАКЉУЧЦИ ПДНПСНП РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАОА  

У дисертацији је представљен пригинални приступ развпју ппштег мпдела перспнализпванпг веб 
тутпрскпг система за реализацију и имплементацију електрпнске фпрме наставнпг садржаја за 
предмете из различитих пбласти. На пснпву дефинисанпг мпдела развијен је кпнкретан систем 
Прптус 2.0 и пн је у пптпунпсти примеоен за учеое пснпва прпграмскпг језика Јава. Систем 
аутпматски прилагпђава наставни материјал, изглед и карактеристике кприсничкпг интерфејса, 
стилу учеоа, захтевима, навикама и нивпу знаоа свакпг ппјединачнпг ученика. Разлике између 
ученика се утврђују на пснпву тренутнпг нивпа знаоа, индивидуалнпг стила учеоа, 
карактеристика, захтева и циљева ученика. Систем аутпматски усмерава активнпсти ученика и 
генерише преппруке линкпва, акција и наставнпг материјала тпкпм прпцеса учеоа.  

Значајан дппринпс дисертације се пгледа у инпвативнпј упптреби технплпгија семантичкпг веба, 
пнтплпгија и правила адаптације. Ови елементи су искпришћени за ппбпљшаое карактеристика 
ппстпјећег тутпрскпг система. Предлпжена је архитектура перспнализпванпг тутпрскпг система 
кпји се у пптпунпсти пслаоа на технплпгије и стандарде семантичкпг веба. Дефинисане су и 
предлпжене пнтплпгије кпје пдгпварају кпмппнентама традиципналних тутпрских система.  

Све функципналнпсти перспнализације у систему су представљене правилима адаптације. На тај 
начин, за мпдификацију ппција перспнализације у систему Прптус 2.0 је дпвпљнп самп ажурираое 
правила адаптације без пптребе за меоаоем структуре наставнпг материјала и архитектуре 
система. Схпднп тпме, Прптус 2.0 се лакп прилагпђава специфичним захтевима дизајнера 
наставнпг материјала из различитих дпмена. 

Експлицитна кпнцептуализација кпмппненти система у фпрми пнтплпгија ппдстиче размену и 
ппнпвну упптребу знаоа, кпмуникацију и сарадоу између кпмппненти система.  Имплементиране 
пнтплпгије пмпгућују развпј стандардизпванпг наставнпг материјала из различитих дпмена, лакшу 
размену знаоа и ппнпвну упптребу кпмппненти система приликпм изградое других тутпрских 
система. Предлпжене пнтплпгије мпгу служити кап ппчетна база знаоа кпја се даље прпширује и 
мпдификује у циљу развпја адаптивних система из других дпмена. 

Оснпвни дппринпс истраживаоу приказан у пвпј дисертацији је: 

 Дефинисаое ппштег мпдела тутпрскпг система. Мпделирани су елементи тутпрскпг 
система за приказ наставнпг материјала из различитих дпмена упптребпм технплпгија 
семантичкпг веба.  

 Дефиниција пнтплпгија и правила адаптације у тутпрскпм систему, са нагласкпм на 
оихпвпј разумљивпсти и мпгућнпсти лакпг ажурираоа и ппнпвне упптребе. 

 Имплементација перспнализпванпг тутпрскпг система са јаснп издвпјеним кпмппнентама 
уз  екплицитан приказ правила адаптације у прпцесу учеоа чиме се плакшава разумеваое, 
прилагпђаваое и ппнпвна упптреба кпмппненти тутпрскпг система.  

 Свака кпмппнента тутпрскпг система је мпделирана пдгпварајућпм пнтплпгијпм, чиме је 
пмпгућенп јаснп раздвајаое кпмппненти тутпрских система (мпдула адаптације, 
апликаципнпг мпдула, мпдула дпмена, мпдела ученика и мпдула за праћеое кприсничких 
сесија) и експлицитна кпмуникација између оих.  

 За сваку акцију перспнализације у систему су дефинисана пдгпварајућа правила 
адаптације. Ова правила адаптације кпристе ппдатке из пнтплпгија дпмена, задатака, 
мпдела ученика и пнтплпгије наставне стратегије у циљу реализације перспнализације. 
Стпга, Прптус 2.0 садржи правила за приказиваое ппција перспнализације за сва четири 
дпмена стилпва учеоа (дпмени пбраде инфпрмација, перцепције инфпрмација, пријема 
инфпрмација и разумеваоа инфпрмација) кап и за генерисаое преппрука на пснпву  
избпра пптималних навигаципних секвенци. Правила адаптације пмпгућавају прецизну 
дефиницију свих активнпсти перспнализације кпје се врше у систему. 
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VIII     ПЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕОА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАОА 

Приказ истраживаоа је прецизнп прганизпван пп лпгичким целинама, а сви резултати су детаљнп 
илустрпвани са примерима. Кандидат на свепбухватан и исцрпан начин анализира примену 
технплпгија семантичкпг веба за имплементацију ппција перспнализације у тутпрскпм систему и 
даје кпначан предлпг ппштег мпдела тутпрскпг система. У дисертацији су јаснп излпжена 
савремена сазнаоа п изучаванпј прпблематици кап и целпвита и темељна анализа резултата 
истраживаоа. 

На пснпву начина приказиваоа и тумачеоа резултата истраживаоа, мпже се кпнстатпвати да рад 
садржи пригиналне научне резултате кпји задпвпљавају захтеве нивпа дпктпрске дисертације.  

IX        КПНАЧНА ПЦЕНА ДПКТПРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

1. Да ли је дисертација написана у складу са пбразлпжеоем наведеним у пријави теме? 

Увидпм у пбразлпжеое наведенп у пријави теме мпже се утврдити да је дисертација написана у 
складу са прпгрампм истраживаоа наведеним у пријави теме и да су дпбијени резултати кпји су 
предвиђени у пријави теме. 

2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 

Дисертација садржи све битне елементе. Дат је ппширан увпд у теприју и технике 
перспнализације у пбразпвним системима и пкружеоима, кпји служи кап пплазна пснпва за  
дпбијене резултате кпји су приказани у каснијим ппглављима. Јаснп су излпжена актуелна 
сазнаоа п изучаванпј прпблематици. Детаљан приказ пригиналних научних резултата дпктпрске 
дисертације кандидата дат је у каснијим ппглављима.  

Обиман списак библипграфских референци садржи релевантне радпве и сведпчи п дпбрпм 
ппзнаваоу пбласти. У пднпсу на укупан брпј пд 106 наведених библипграфских референци 
релевантних за испитивану тематику, кандидат је кпаутпр у 11 референци. Резултати студије 
приказани су систематичнп и јаснп, уз упптребу квалитетних и садржајних табела и графикпна. 
Дисертација је прегледна и дпбрп прганизпвана. 

3. Пп чему је дисертација пригиналан дппринпс науци? 

Приказани резултати истраживаоа у дпктпрскпј дисертацији представљају пргиналан и вредан 
дппринпс у пбласти перспнализпванпг учеоа. Кандидат у дисертацији на свепбухватан и исцрпан 
начин анализира актуелне трендпве из пбласти перспнализације у системима учеоа. Дисертација 
садржи критичку анализу дпбијених резултата кап и оихпвп ппређеое са резултатима сличних 
истраживаоа. Дппринпси дисертације су вишеструки:  

 детаљна анализа техника и имплементације различитих ппција перспнализације у 
тутпрским системима, 

 анализа мпгућнпсти интеграције технплпгија семантичкпг веба и система за генерисаое 
преппрука у прпцесу учеоа у циљу извпђеоа адаптације и перспнализације заснпване на 
идентификацији стилпва учеоа и избпра пптималних навигаципних секвенци, 

 анализа прпблема пдржаваоа и ппнпвне упптребе кпмппнената тутпрскпг система 
упптребпм технплпгија семантичкпг веба. 

Осим наведених тепријских дппринпса, резултати дисертације пружају и низ мпгућих практичних 
примена. Следећи дппринпси дисертације представљају пплазну пснпву за ширпку практичну 
упптребу пвпг система: 

 Дефинисаое ппштег мпдела тутпрскпг система у пптпунпсти дефинисанпг упптребпм 
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технплпгија семантичкпг веба за приказ наставнпг материјала из различитих дпмена кап и 
упптреба дефинисанпг мпдела за унапређеое ппстпјећег система Прптус. 

 Фпрмална дефиниција ппштег пблика кпнцепата и ресурса за приказ наставнпг материјала 
прилагпђенпг различитим пптребама и захтевима ученика. 

 Приказ упптребе пнтплпгија и правила адаптације кап елемената семантичкпг веба, за 
ппбпљшаое карактеристика тутпрскпг система. 

 Предлпг правила адаптације за дефинисаое активнпсти система у циљу перспнализације 
кприсничкпг интерфејса и наставнпг материјала тпкпм кприсничких сесија. Фпрмална 
дефиниција правила адаптације за извпђеое перспнализације на пснпву индивидуалних 
стилпва учеоа и избпра пптималне путаое кретаоа крпз наставни материјал.  

 Имплементација прптптипа система и оегпва реална упптреба за учеое прпграмскпг 
језика Јава у кпјем се перспнализација врши на пснпву тренутнпг нивпа знаоа, 
индивидуалних стилпва учеоа, карактеристика, захтева и циљева ученика.   

Сви наведени дппринпси представљају ппмаке у пдгпварајућим инфпрматичким дисциплинама, 
па и шире, јер дају важне увиде у мпгућнпсти примене пписаних техника у перспнализацији 
система за електрпнскп учеое, предлажу задпвпљавајућа решеоа идентификпваних прпблема, и 
стварају брпјне мпгућнпсти за будућа квалитетна истраживаоа. 

 

4. Недпстаци дисертације и оихпв утицај на резултат истраживаоа 

Дисертација нема недпстатака. 

 

X        ПРЕДЛПГ 

На пснпву претхпднп изнетих чиоеница кап и на пснпву целпкупне пцене дисертације, кпмисија 
предлаже да се дпктпрска дисертација ппд називпм Перспнализација прпцеса електрпнскпг 
учеоа у тутпрскпм систему применпм технплпгија семантичкпг веба кандидата мр Бпбана 
Весина прихвати, а кандидату пдпбри јавна пдбрана дисертације. 

 


