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Универзитет у Нишу
Филозофски факултет

Позивно писмо за учешће на петом научном скупу
СТУДКОН 5 – Наука и студенти
Поштовани,
Савез студената Филозофског факултета у Нишу организује научни скуп студената под називом
СТУДКОН 5. Скуп ће се одржати 9. новембра 2019. године у Нишу. Планирано да се рад на скупу
организује по секцијама, најмање две, једна за друштвено-хуманистичке, а друга за књижевнолингвистичке дисциплине, или у више секција, зависно од броја пријављених учесника. Зборник радова
са овог скупа објавиће Филозофски факултет у Нишу.
Жеља организатора је да се једним оваквим скупом успостави трајна повезаност између сродних
факултета и да се студентима пружи прилика да своја научна сазнања прикажу јавности. Филозофски
факултет је у протеклом периоду организовао бројне научне скупове, али се тек од 2015. године почело
са организовањем студентског научног скупа који је одржан у склопу НИСУН-а.
Са жељом да одржимо започету традицију, да сваке године будемо успешнији, подижемо
стандарде и имамо што више учесника, позивамо Вас да учествујете у раду овог Скупа. Молимо Вас да
своје пријаве са насловом реферата и краћим резимеом (упутство за писање резимеа можете видети
овде) пошаљете до 31. августа 2019. године електронском поштом, на studkon@filfak.ni.ac.rs. О
прихватању теме и програму скупа учесници ће бити обавештени до 1. октобра 2019. године. Сви
радови морају имати препоруку ментора пре слања верзије за штампу након скупа.

Срдачан поздрав,
Организациони одбор научног скупа
СТУДКОН 5 – Наука и студенти
У Нишу,
14. јуна 2019.
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Univerzitet u Nišu
Filozofski fakultet
Pozivno pismo za učešće na petom naučnom skupu
STUDKON 5 – Nauka i studenti
Poštovani,
Savez studenata Filozofskog fakulteta u Nišu, organizuje naučni skup studenata pod nazivom
STUDKON 5. Skup će se održati 9. novembra 2019. godine u Nišu. Planirano da se rad na skupu organizuje
po sekcijama, najmanje dve, jedna za društveno-humanističke, a druga za književno-lingvističke discipline, ili u
više sekcija, zavisno od broja prijavljenih učesnika. Zbornik radova sa ovog skupa objaviće Filozofski fakultet
u Nišu.
Želja organizatora je da se jednim ovakvim skupom uspostavi trajna povezanost između srodnih
fakulteta i da se studentima pruži prilika da svoja naučna saznanja prikažu javnosti. Filozofski fakultet je u
proteklom periodu organizovao brojne naučne skupove, ali se tek od 2015. godine počelo sa organizovanjem
studentskog naučnog skupa koji je održan u sklopu NISUN-a.
Sa željom da održimo započetu tradiciju, da svake godine budemo uspešniji, podižemo standarde
i imamo što više učesnika, pozivamo Vas da učestvujete u radu ovog Skupa. Molimo Vas da svoje prijave sa
naslovom referata i kraćim rezimeom (uputstvo za pisanje rezimea možete videti ovde) pošaljete do 31.
аvgusta 2019. godine elektronskom poštom, na studkon@filfak.ni.ac.rs. O prihvatanju teme i programu skupa
učesnici će biti obavešteni do 1. oktobra 2019. godine. Svi radovi moraju imati preporuku mentora pre slanja
verzije za štampu nakon skupa.

Srdačan pozdrav,
Organizacioni odbor naučnog skupa
STUDKON 5 – Nauka i studenti
U Nišu, 14. juna 2019.
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