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Упутство за писање резимеа
Резимеи дужине од 500 до 1000 словних знакова треба да буду у Word формату (.doc или .docx),
и треба да садрже:
Назив сесије (друштвенохуманистичка или књижевнолингвистичка) и назив уже спецификоване
области рада (нпр. језик, књижевност, историја итд.)
Уколико је лингвистичка тема, написати подручје рада: стилистика, прагматика, фонетика итд.
Наслов рада
Име аутора (име, средње слово, презиме)
Име ментора
Имејл адреса
Резиме (500 до 1000 словних знакова)
До 5 кључних речи или синтагми.
Поред резимеа на језику којим ће рад бити писан, неопходно је доставити и резиме преведен на
један од радних језика скупа (нпр. ако ће Ваш рад бити на енглеском, молимо Вас да нам пошаљете
резиме на енглеском и на још једном од понуђених радних језика скупа).
Радни језици скупа биће: српски и сви други словенски језици, енглески, француски и немачки.
Време излагања је 15 минута – 10 минута за презентацију рада и 5 минута за дискусију.
Остале информације
Котизација за учешће на конференцији износиће 2000 динара (20 евра уколико уплаћујете преко
девизног рачуна) и обухвата: књигу резимеа, сертификат о учешћу на скупу, трошкове штампања
зборника саопштења са научног скупа, заједничку вечеру у ресторану, кетеринг у згради Филозофског
факултета.
Износ котизације која не укључује заједничку вечеру у ресторану износиће 1000 динара (10 евра
уколико уплаћујете преко девизног рачуна).
Котизацију је могуће платити на самом скупу 10. новембра 2018.
Котизацију у динарском износу можете уплатити на текући рачун Филозофског факултета у
Нишу, број 840-1818666-89, са позивом на број 742121025, уз назнаку –котизација за научни скуп
СТУДКОН 4 – Наука и студенти;
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Котизацију у еврима можете уплатити на девизни
рачун Филозофског факултета у Нишу, број 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban:
RS35908500100014635165)
Организациони одбор научног скупа СТУДКОН 4 можете контактирати путем имејл адресе:
studkon@filfak.ni.ac.rs

Пример написаног резимеа
НАЗИВ СЕСИЈЕ НАПИСАН ВЕЛИКИМ СЛОВИМА НАЗИВ УЖЕ ОБЛАСТИ НАПИСАН ВЕЛИКИМ
СЛОВИМА
НAСЛОВ РАДА ТРЕБА ДА БУДЕ ЈАСАН И ДА САДРЖИ ДО 100 КАРАКТЕРА

Име, средње слово и презиме аутора (ако постоји више аутора, навести све)
Факултет
Универзитет
Име и презиме ментора (са навођењем титуле)
Имејл аутора
Резиме
Резиме дужине од 500 до 1000 карактера написати јасно, тачно и разговетно како би на основу
њега била извршена класификација радова и направљене радне сесије. Резиме треба да садржи следеће
ствари: предмет рада, циљ, корпус, резултате и закључке истраживања. Овај кратак текст треба да буде
написан фонтом Тimes New Roman 12pt.
Кључне речи: прва, друга, трећа, четврта, пета.
Превод наслова
Превод резимеа
Превод кључних речи
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