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ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ
Поштовани,
Педагошки факултет Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву Вас позива на VII
научни скуп са међународним учешћем на тему

”НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУШТВEНЕ ПРОМЈЕНЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ
НА СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”
који ће се одржати на Педагошком факултету у Бијељини, 11. новембра 2016. године, са
почетком у 10,00 часова. Циљ Научног скупа је унапређивање наставе у духу актуелних научнотехнолошких и друштвених промјена, те интеракција науке и наставне праксе.
Учешће на Научном скупу пријављује се на посебном обрасцу (у прилогу). Пријаву теме
и апстракт рада са кључним ријечима послати на e-mail: naucniskup@pfb.ues.rs.ba (са назнаком
за Научни скуп). Апстракт, обима до 1500 карактера (са празним мјестима), треба да садржи
теоријска полазишта, циљ истраживања, опис методологије, основне резултате и закључке и до 5
кључних ријечи. За оне који шаљу апстракт на српском језику, обавезан је превод на енглески
или руски језик. Рок за пријављивање је 30. септембар 2016. године.
Котизација за учешће на Научном скупу износи 100КМ (50€) по учеснику. Назначени
износ котизације уплаћује се до почетка Научног скупа на рачун Универзитета у Источном
Сарајеву, Педагошког факултета Бијељина, жиро рачун број 562-099-809-50598-34, са позивом на
број 0000000609 и назнаком Котизација за научни скуп (Инструкције за плаћање у прилогу).
Коначан програм Научног скупа биће објављен до краја октобра 2016. године.
Интегралне радове на српском, енглеском или руском језику, који по обиму и структури
треба да буду усклађени са упутством датим у часопису Нова школа, треба послати до 30. марта
2017. године. После овога рока радови се неће прихватати. Упуте ауторима за обликовање рада
дате су у прилогу.
Достављени радови биће рецензирани. Аутори ће бити обавијештени о резултатима
рецензентског поступка најкасније до 30. маја 2017. године. Прихваћени радови биће објављени
у посебном броју часописа Нова школа који је у првој категорији.
Контакт:
проф. др Сања Опсеница, продекан за научноистраживачки рад
Тел.: +387 55/415- 400; +387 65/792-467, e-mail: sanja.opsenica@pfb.ues.rs.ba
Радујемо се сусрету у Бијељини.
С поштовањем,
Организатори научног скупа

Важни датуми

Рок за пријаву учешћа:
30. септембар 2016. године.
Рок за повратну информацију о прихватању резимеа:
15. октобар 2016. године
Рок за уплату котизације:
до почетка Научног скупа
Рок за објаву програма Научног скупа:
31. октобар 2016. године
Рок за предају интегралних радова:
30. март 2017. године
Рок за обавјештење о резултатима рецензентског поступка:
30. мај 2017. године

