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КОНКУРС ЗА ПИСАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА СТУДЕНАТА 

I 

 Програм такмичења односи се на писање истраживачких радова од стране 

студената струковних студија као и њихово излагање и представљање у термину 

изабраном за одбрану. 

 Такмичарски програм је предвиђен за студенте основних, специјалистичких и 

мастер струковних студија који ће се такмичити у истој категорији. 

II 

 Сваки студент има право пријављивања само једног рада. 

Сваки студент дужан је да пријави студентском парламенту такмичарске радове 

путем стандардизованог формулара који конструише студентски парламент. 

 Формуларе треба проследити студентском парламенту најкасније (7) дана пре 

термина за одбрану радова. 

 Сваки студент учесник такмичења дужан је да електронском поштом посаље саме 

радове најкасније (7) дана пре термина за одбрану. 

 Уколико рад не одговара пропозицијама конкурса биће враћен ауторима на 

исправљање. У том случају исправљени радови морају бити послати најкасније дан  пре 

термина за одбрану радова. 

 Пријаве и радови који нису послати благовремено неће учествовати на такмичењу. 

III 

 Радове на такмичењу ће оцењивати комисија састављена од шефова катедра, 

сарадника у настави, предавача и професора струковних студија Високе техничке школе 

струковних студија Ниш. Задатак комисије биће оцењивање радова и излагања истих. 

 Комисија за оцену радова биће  састављена најкасније (7) дана пре термина за 

одбрану радова. 

IV 

Радови морају бити истраживачког карактера и улазиће у конкуренцију такмичења 

под условом да се њихови исходи могу практично применити. Они треба да буду у тесној 

вези са праксом, односно, да својим оригиналношћу и иновативношћу побољшају 

непосредну праксу. То значи да радови чији резултати више доприносе развоју теоретског 

аспекта одређене области неће бити прихваћени. 

V 
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 Имајући у виду мултидисципларност студија радови се могу односити на све 

области којима се студенти Високе школе струковних студија баве. 

VI 

 На једном истраживачком раду могу учествовати најмање две (2) особе, у складу са 

предметом, проблемом и циљем рада. Од тага учешће у радовима могу узети највише два 

(2) професора у улози ментора. 

VII 

 Основна форма сваког рада мора да задовољавати следеће критеријуме: 

Радове писати на српском (ћириличним а уколико је неопходно и латиничним писмом) 

или енглеском језику. Рад у овом формату може да има максимално 10 страница. 

На средини прве странице рукописа, након једног празног реда, написати наслов рада на 

српском језику. Користити фонт Times New Roman Bold 14 pt. Имена и презимена аутора 

и ментора као и називе студијских програма писати фонтом Times New Roman Bold 12 pt, 

такође на средини странице. 

 

Формат  В5, користити маргине 2 цм горња и доња 2,5 цм лева и десна. После наслова 

рада и аутора и ментора следи резиме максималне дужине до 150 речи на српском, писан 

фонтом Times New Roman Italic 12 pt и до 5 (пет) кључних речи. 

НАСЛОВ И ПОДНАСЛОВ 

Наслов и поднаслов писати фонтом Times New Roman Bold, великим словима величине 12 

pt, као што је приказано у овом упутству. 

 

Рад куцати обичним проредом и двоструким пропредом између пасуса, а леву и десну 

маргину поравнати (Justified). Искључиво користити Times New Roman 12 pt, којим је 

куцано и ово упутство. 

 

Слике и табеле не смеју да користе боју, требају да буду нумерисане арапским бројевима 

по логичном редоследу и да имају одговарајући назив. Обавезно навести извор испод 

табеле односно слике ( font 10, centred). 

 

Кратки математички изрази се уносе у тексту, док се дужи изрази уносе коришћењем 

Equation tool-a у Word-у у засебном реду. Једначине се нумеришу са бројевима у загради 
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који се поравнавају са десне стране (нпр. 12). На наведене једначине у тексту се позива 

коришћењем броја у загради. 

 

 

VIII 

Правила при излагању радова: 

 сваки аутор/коаутор излаже свој рад, 

 рад могу излагати највише три (3) особе, 

 време излагања радова је 10-15 минута, 

 време предвиђено за питања аудиторијума и дискусије је још додатних 10 минута, 

 излагање радива је јавно. 

 

IX 

 Сабирањем укупног броја бодова једног такмичарског рада и његовог излагања, 

комисија закључује која су три најбоља рада. Уколико два или више радова имају исти 

број бодова, деле одређено место и награду. Награђују се само три прва места, док се 

осталима додељују захвалнице. 

X 

 Формуларе зе пријаву такмичарских радова можете такође пронаћи у просторијама 

студентског парламент (Просторија 9). 

 За више додатне информације и питања обратити се телефоном, И-мајлом или 

лично представницима студентског парламента. 
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