Студијски програм социологије Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
у сарадњи са Центром за предузетништво и трансфер технологија Универзитета у Бањој
Луци организују конкурс за најбоље радове из социологије у Републици Српској. Тема
овогодишњег конкурса је:

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЈЕНЕ
Тема може бити формулисана и обрађена на различите начине. Кандидати могу да
ураде своја истраживања тако што ће промишљати теоријско значење појмова или ову
тему истражити емпиријски, односно анализирати преко неког од ужих питања која се
односе на сљедеће области:
•
•
•
•
•
•
•
•

Транзиција ка постиндустријском друштву;
Технолошке промјене и стварање нових друштвених класа и слојева;
Информатичке промјене и дигитална трансформација рада у савременом
друштву;
Успон технологије и активизам код младих у Републици Српској;
Креативне индустрије и трансформација умјетничког дјела;
Противрјечности развоја нових технологија;
Друштвене мреже и савремено комуницирање младих;
Улога младих у развоју концепта „паметног града“.

Услови конкурса
1. Право на учешће на конкурсу имају сви ученици и ученице средњих стручних
школа и гимназија из Републике Српске који у школској 2018/19 години имају
наставне предмете Социологија, Култура религија и/или Демократија и људска
права, уз менторство једног професора ангажованог на наведеном/им
предмету/има.
2. Један ученик може пријавити један рад.
3. Ученици своје радове шаљу у писаном (у три штампана примјерка) и
електронском облику (адресе су приложене на крају дописа).
4. Рад може да буде теоријског или истраживачког карактера; његов обим је до
једног ауторског табака (16 страна), на српском језику, фонт – Times New Roman,
величина фонта 12, проред 1,5. Рад мора садржати увод, једно или више
поглавља, закључак и списак коришћене литературе.
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Пријаве радова на конкурс се подносе до 15.12.2018. године на e-mail адресу:
bojana.vukojevic@fpn.unibl.org, а завршени радови се морају предати најкасније
15.02.2019. године, нa наведену e-mail адресу и поштом или лично на адресу: Факултет
политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000, Бања Лука, Република Српска, са назнаком „Конкурс за најбољи рад из
социологије“.
Пријава треба да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име и презиме кандидата;
Назив школе коју кандидат похађа;
Наслов рада;
Име и презиме предметног наставника социологије (ментора);
Одјељење кандидата.
Контакт телефон и е-mail адресу.

Пристигле радове прегледа и оцјењује трочлана комисија коју чине професори и
сарадници запослени на Студијском програму социологије, након чега се прави
селекција пет кандидата који ће представљати своје радове на јавној презентацији, на
Факултету политичких наука. Координатор пројекта објављује финалисте на web
страници Факултета политичких наука и обавјештава о датуму презентације. Финално
представљање ће бити организовано у року од најдаље 30 дана од објаве резултата,
да би се финалистима и њиховим менторима дало довољно времена за припрему.
Финалисти излажу своје радове и одговарају на постављена питања комисије, након
чега стручни жири одлучује о три најуспјешнија кандидата/рада и рангира их, након
чега им се додјељују награде.
Наградни фонд:
1. мјесто: 200,- КМ и књига;
2. мјесто: таблет уређај и књига;
3. мјесто: књига;
За сва три ментора је предвиђено да се награде са по једном књигом.
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Техничке упуте
На коришћену литературу у тексту се упућује навођењем у загради имена аутора,
године издања и одговарајућих страница. Нпр.: ( Хараламбос, 2002: 779)
У списку литературе се, абецедним или азбучним редом, одговарајуће библиографске
јединице наводе на сљедећи начин:
(а) за књигу – Иглтон, Т. (2017), Култура, Clio, Београд.
(б) за чланак у зборнику – Склер, Л. (2003), "Ривалска схватања глобализације?",
у: В. Вулетић (прир.), Глобализација – мит или стварност, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд.
(в) за чланак у часопису – Миленковић, П. (2015), "Категорије простора у музици
и стилови живота", Социолошки преглед,vol. XLIX, бр. 3, стр. 365-380.
Рад треба да буде технички уређен, штампан у фонту који садржи сва слова нашег/их
језика, без штампарских и правописних грешака, у обостраном поравнању текста.

За детаљније информације можете се обратити на e-mail адресу:
bojana.vukojevic@fpn.unibl.org или на број телефона: 051/304-001 (мр Бојана
Вукојевић, виши асистент).

Срдачан поздрав,

Бања Лука, 23.11.2018. године

проф. др Здравко Злокапа, декан
доц. др Ранка Перић Ромић,
руководилац студијског програма Социологија
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