Поштоване колеге,
Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 13. и 14. новембра 2015. годинe, по пети
пут, научни скуп са међународним учешћем под заједничким радним називом НАУКА И
САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ.
Циљ скупа је да окупи научнике, истраживаче, универзитетске професоре и будуће наставнике да
разговарају о различитим аспектима ове теме из перспективе њиховог поља проучавања
хуманистичких, друштвених наука и филологије. Презентације које се баве компаративним темама
из српског и других академских, научних и образовних окружења увек су добродошле.
Пријаве истраживачких тема можете слати за следеће секције:
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Филозофија и савремени свет
Филозофија и вештачка интелегенција
Перспективе биоетике
Слобода критике и критика слободе (Сесија студената филозофије)
Историографија и савремено друштво
Дилеме у психолошкој теорији и пракси
Округли сто посвећен професору Љубинку Милосављевићу под називом "Историја идеја
и промишљање савременог света"
Глобализација културе и преображај идентитета
Педагошка достигнућа у функцији савременог универзитетског образовања
Медији у процесу афирмације науке и струке и очувања универзитетске аутономије
Непроменљиве речи
Исказивање посесивности у српском језику и другим језицима
Акценатски систем српског језика - промене у инвентару и дистрибуцији
Савремени токови науке о књижевности
Двехиљадепетнаеста као година јубилеја
Aнималистичке студије / Критичка анималистика
Руски језик, књижевност и култура у словенском контексту
Страни језик струке – настава и истраживања у настави

Време излагања је 15 минута (10 мин. за презентацију и 5 мин. за дискусију).
Радни језици скупа биће: српски и сви други словенски језици, енглески, француски и немачки.
Радови који буду добили позитивне рецензије биће објављени у зборнику радова после
конференције.
Уважавајући Ваш научни рад, позивамо Вас да узмете учешће на симпозијуму.

Важни датуми
Рок за пријављивање тема и слање резимеа је 28. август 2015. године.
Обавештење о прихватању теме добићете до 28. септембра 2015. године.
Резимеи дужине од 800 до 1.000 словних знакова (са размацима) треба да буду у Word формату
(.doc или .docx), и треба да садрже:
(1) Назив сесије
(2) Наслов рада
(3) Име аутора (име, средње слово, презиме)
(4) Научно звање
(5) Назив институције у којој аутор ради
(6) Адреса (улица и број, поштански број и место, држава)
(7) е-mail адреса
(8) Контакт телефон
(9) Резиме (800–1000 словних знакова)
(10) 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).

Остале информације
Котизација за учешће на конференцији износи 6.000 динара за домаће или 50 евра за стране
учеснике 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. Учесници сами сносе трошкове преноћишта у Нишу и превоза до Ниша и
натраг.
За учеснике који неће излагати на скупу, али би желели да се њихов рад објави у тематском
зборниику радова са НИСУН-а 5, котизација је 2.500 динара за домаће или 30 евра за стране
учеснике
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 „Наука
и савремени универзитет 2015“, у еурима на девизни рачун Факултета број 500100-100146351
(SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) или готовински непосредно пред почетак
скупа, приликом регистрације. Молимо вас да имате на уму да је то истовремено и потврда вашег
учешћа на скупу, те да, уколико уплату извршите раније, са собом понесете признаницу о
извршеној уплати, како бисте је показали на увид при регистрацији.
За научни скуп се можете пријавити искључиво преко електронског формулара на веб порталу
Филозофског факултета у Нишу: http://www.filfak.ni.ac.rs/konferencije/item/252-nisun-5
Организациони одбор научног скупа НИСУН 2015 можете контактирати путем е-mail адресе:
nisun5@filfak.ni.ac.rs
Биће нам драго да будете учесник конференције у новембру 2015.
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