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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
НАЈБОЉЕМ МЛАДОМ ИСТРАЖИВАЧУ ИЛИ СТУДЕНТУ ДОКТОРСКИХ
СТУДИЈА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ
У складу са закључком Колегијума Филозофског факултета од 4.5.2011. године и одлуком
Наставно-научног већа Филозофског факултета од 9.10.2014. године, Филозофски
факултет поводом обележавања 1. децембра Дана Факултета додељује годишњу награду
најбољем младом истраживачу или студенту докторских студија Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду.
Добитнику награде додељује се диплома и новчана награда у износу oд 120.000,00 динара.
1. УСЛОВИ УЧЕШЋА
Кандидати за Награду морају испуњавати следеће услове:
- да су држављани Републике Србије;
- да нису старији од 35 година;
- пожељно је да су ангажовани у реализацији научно-истраживачког програма у
земљи или у иностранству, али није обавезујући услов.
Млади истраживач или студент докторских студија Филозофског факултета Универзитета
у Новом Саду који испуњава услове из претходног става подноси пријаву Одбору за
доделу награда Факултета.
Одбор врши избор између кандидата и подноси предлог са образложењем Наставнонаучном већу Факултета, које доноси коначну одлуку и додељује добитнику Награду.
Најмање 80% средстава од добијене новчане Награде мора се користити за неку од
следећих намена: научно усавршавање у земљи и иностранству, учешће на научним
скуповима са радом, набавку научне литературе или набавку опреме.
2. КРИТЕРИЈУМИ
Приликом разматрања пријава, Одбор за доделу награда руководиће се следећим
критеријумима:
1) индекс компететности кандидата одређен према Правилнику о поступку и начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача
–
научноистраживачки
допринос
кандидата
(http://www.ff.uns.ac.rs/Files/Pravilnik%20o%20postupku%20i%20nacinu%20vrednova
nja%20i%20kvant%20iskazivanju%20naucnoistr%20rez.pdf) ;
2) научно истраживачки допринос:
2.1 учешће на домаћем пројекту – 7 бодова;
2.2 учешће на међународном пројекту – 10 бодова;
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2.3 индекс цитираности – 1 бод по цитату;
2.4 претходно добијена признања и награде научних и стручних асоцијација
– 2 бода по добијеној награди или признању.
Укупан број бодова који је кандидат остварио добија се сабирањем бодова по
критеријумима.
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Млади истраживач или студент докторских студија који сматра да испуњава услове
учешћа по овом Позиву подноси следећу документацију:
1) биографију
кандидата
састављену
по
Europass
моделу
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae);
2) списак и електронске верзије објављених научних и стручних радова
категоризованих према Павилнику о поступку и начину вредновања и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача;
3) потврду о индексу цитираности која се добија од Библиотеке Матице српске
(званичну потврду на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом
библиотекара о броју цитата);
4) потврду о учешћу на домаћим или међународним научним пројектима (само за
пројекте који су у току) коју потписује шеф или координатор пројекта;
5) претходно добијена признања и награде (фотокопије признања и награда);
Пријаву са пратећом документацијом доставити на адресу:
Филозофски факултет
Др Зорана Ђинђића 2
Нови Сад
са назнаком: „Пријава за додељивање награде најбољем младом истраживачу или студенту
докторских студија“
или
предати лично у канцеларију M-10 на Филозофском факултету.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 9.11.2015. ГОДИНЕ.
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