Поштовани професори и студенти,
Част нам је и задовољство да вас позовемо да својим учешћем увеличате „Међународна
студентска конференција друштвених наука“. Конференцију организују студенти Филозофског
факултета у Бањој Луци.
Концепција скупа је таква да не постоји заједничка тема конференције, аутори су слободни да
шаљу радове који припадају једном од четири научна поља: филозофији, историји, педагошким
наукама и психологији, а изузетно долазе у обзир и интердисциплинарни и радови из сродних
дисциплина. Конференција ће бити одржана 24. и 25. марта 2022. године у Бањој Луци. За
ауторе и учеснике Конференције који долазе изван Бањалуке смо обезбједили смјештај и храну,
док трошкове превоза сносе самостално.
Ако епидемиолошка ситуација буде ометала одржавање скупа или долазак неких од учесника,
обезбједићемо учешће и представљање рада на конференцији преко неке од онлајн платформи.
Молимо учеснике да приликом писања радова користе Чикаго стил цитирања
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html или Апа стил https://apastyle.apa.org/
зависно од научног поља. Радове шаљете на: studentskakonferencija2022bl@gmail.com
Важни датуми
•

Рок за пријаву сажетка: 5.1.2022.

•

Одлука о прихватању сажетка: до 10.1.2022.

•

Рок за слање рада: 5.2.2022.

•

Рецензентски постпупак: од 6.2.2020 до 20.2.2022.

•

Рок за исправку рада након оцјене рецезента: до 7.3.2022.

Упутство за ауторе
•

Сажетак који се пријављује за излагање треба да има дужину од 1000 до 1500
карактера са проредима, не рачунајући наслов, кључне ријечи, као и имена,
афилијације и адресе е-поште аутора. Наслов треба да буде начелно до 150 карактера
са проредима. Потребно је приложити 3-5 кључних ријечи. За све ауторе навести
имена и презимена, пуну афилијацију и адресе е-поште. Овај сажетак не треба да
садржи референце.

•

По прихватању сажетка, аутори који желе да објаве рад у конференцијском зборнику
пуних радова могу то да учине у једном од два понуђена модалитета: 1) у форми
кратког рада (претходног саопштења), дужине 6000-8000 карактера са размацима или
2) у форми стандардног чланка, дужине 15000-20000 карактера са размацима. У
ограничења карактера не улазе додатни мандаторни дијелови рада: референце,

наслов, кључне ријечи, имена и презимена, афилијације и адресе е-поште аутора.
Комплетни рад треба да садржи и наслов и сажетак на енглеском (дати на крају рада).
Гдје год је то прикладно и могуће, рад треба да слиједи тзв. ИМРАД структуру, са
одјељцима: Увод, Метод, Резултати и Дискусија. На попису литературе треба дати
само референце које су директно позиване у раду.

Напомена
Постоји лимит од три рада по аутору, при чему је могуће бити први аутор на највише два од три
рада.

За сва питања и недоумице, будите слободни да нам се обратите путем е-поште, као и путем
Инстаграм налога studentska_konferencijaffbl2022, гдје можете да пронађете информације и
новости о конференцији.

Срдачан поздрав,
Организациони одбор Студентске конференције

