
 

Поштовани, 

 

 

      Задовољство нам је да Вас позовемо на 7. научни скуп са међународним 

учешћем „Дани психологије у Косовској Митровици“ који организује Филозофски 

факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској 

Митровици, у сарадњи са Геронтолошким друштвом Србије.  

      Тема овогодишњег скупа је: 

СТАРЕЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА: ТРАНЗИЦИЈА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ 

 

 

       Скуп ће бити одржан 24. и 25. октобра 2014. године (петак и субота) у 

просторијама Филозофског факултета у Косовској Митровици.  

      Скуп: СТАРЕЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА: ТРАНЗИЦИЈА И 

ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ је део активности у оквиру научно-истраживачког пројекта 

ИИИ 47023 Косово и Метохија између националног идетитета и евроинтеграција 

које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије. 

 

 

УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ АПСТРАКТА:  

 Апстракт треба да буде дужине до 200 речи (не рачунајући имена и 

презимена аутора и коаутора, афилијацију, налов рада и кључне речи). 

 Апстракт писати у фонту Тimes New Roman, величина фонта 12, проред 

1,5,  ћириличним или латиничним писмом. 

 Апстракт треба да буде написан на српском и енглеском језику.  

 

 

 

 



Апстракт треба да садржи:   

- име, средње слово и презиме аутора и коаутора (без титула и звања)- у 

горњем левом углу, 

- афилијацију аутора и коаутора (тј. пун назив институције у којој аутор и 

коаутор раде)- у горњем левом углу, 

- наслов рада  (великим словима, болдирано и центрирано), 

- 3 до 5 кључних речи- на крају апстракта,   

- електронску адресу аутора- у фусноти, 

- годину рођења аутора и коаутора- у фусноти. 

 Један аутор може пријавити највише два рада, а само у једном може 

бити први аутор. 

 Сви апстракти ће бити рецензирани.  

  Апстракти који буду прихваћени биће посебно штампани у Књизи 

сажетака. 

 

          Молимо ауторе да се придржавају наведених упутстава. 

 

       Апстракте послати на адресу danipsihologije6km@gmail.com  

 

 

        Аутори и- или коаутори  апстаката који буду излагали радове на скупу имаће 

прилику да исте објаве у Међународном тематском зборнику радова са скупа. 

Радови у целини биће рецензирани од стране домаћих и међународних рецензената. 

Упутства за писање радова у целини, као и рок за предају биће накнадно објављен.  
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       У оквиру скупа СТАРЕЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА: ТРАНЗИЦИЈА И 

ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ планирана су: пленарана предавања, округли столови и 

радионице. Молимо све заинтересоване да узму учешћа у наведеним активностима 

и да своје пријаве пошаљу на адресу: danipsihologije6km@gmail.com најкасније до 

13. 10. 2014. године, са назнаком активности за који се пријављују. За Пленарно 

предавање послати назив предавaња; за Округли сто послати тему и имена 

учесника, за Радионицу послати: тему радионице, циљ, број учесника и трајање 

радионице.  

         За студене је предвиђено учешће на скупу у виду Постер секције (постери ће 

бити изложени у холу факултета током трајања скупа). Кратак садржај постера 

послати на адресу: danipsihologije6km@gmail.com најкасније до 13. 10. 2014. 

године са назнаком- Постер секција.  

        Свим активним учесницима скупа (аутору или коаутору) биће обезбеђен 

котизациони материјал, смештај и исхрана током боравка у Косовској Митровици у 

просторијама Студентског центра.  

 

МОЛИМО ВАС ПРОСЛЕДИТЕ ПОЗИВ СВИМА ЗА КОЈЕ МИСЛИТЕ ДА БИ 

МОГЛИ БИТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ. 

    

Срдачан поздрав, 

 

Председник Програмског одбора скупа,  Председник Организационог одбора скупа   

                     

проф. др Мирослав Крстић                                         мр Јелена Минић 

 

 

 

mailto:danipsihologije6km@gmail.com
mailto:danipsihologije6km@gmail.com

