ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

На основу члана 2. Правилника о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и
боравку у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате, Покрајински
секретаријат за науку и технолошки развој расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА И
УСАВРШАВАЊИМА У ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ
ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ У
2013. ГОДИНИ
I
У циљу реализације активности побољшања положаја научно-истраживачких радника у АП Војводини,
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој ће, у складу са финансијским планом и финансијским
могућностима, суфинансирати учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у
иностранству, као и студијски боравак студената на патрнерским универзитетима у оквиру пројекта Campus Europae,
до 300 евра у динарској противвредности на дан уплате.
Овај конкурс је отворен током целе године, а пријаве за текућу годину се подносе најкасније 30 дана пре
одржавања скупа. Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје оправдани разлози који се
односе на организацију или тип скупа.
Секретаријат ће учествовати у суфинансирању према следећим условима:
1. Да пријаву подносе:
− регистрована научно-истраживачка организација у којој је кандидат запослен, или
− млади истраживачи или редовни студенти и студенти постдипломских студија, који су показали посебне
резултате на факултетима где реализују школовање, а који имају одлуку надлежне институције о упућивању на
научни скуп или усавршавање у иностранству односно за студијски боравак на партнерским универзитетима у
оквиру пројекта Campus Europae. Пријаве за ову категорију кандидата подноси матични факултет.
2. Да је учешће на међународном научном скупу у функцији остваривања и унапређивања научног и технолошког
развоја Аутономне Покрајине Војводине и успостављања међурегионалне и међународне сарадње у области
научно-истраживачке делатности и технолошког развоја.
3. Да пријављени кандидат има наставно-научно или истраживачко звање (изузев кандидата чији су рад или
резултати, према мишљењу Стручног савета, препорука за упућивање на научни скуп или усавршавање), да има рад
прихваћен за усмено излагање, излагање по позиву или постер уз потврду организатора скупа, а уколико није
излагач, а његов боравак је у циљу афирмације науке и технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине, позив
за учешће на скупу (усавршавању) или потврду о прихватању рада односно документ из којег се види да се налази
на листи учесника скупа.
4. Да је рад претходно верификован од стране Наставног већа факултета, Научног већа института, односно
одговарајућег тела.
Предност приликом одлучивања имаће кандидати који учествују у раду на светским конгресима, или
председавају стручним секцијама; кандидати који саопштавају резултате од значаја за међурегионалне пројекте АП
Војводине; кандидати који у претходној календарској години имају један рад у референтном часопису
међународног значаја или два рада у претходне две године; млади истраживачи (асистенти приправници и
истраживачи приправници до 32 године, магистри наука до 40 и доктори наука до 45 година живота).
Суфинансирање ће бити одобрено у складу са структуром буџета Владе АП Војводине и финансијским
могућностима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој За ове намене Финансијским планом
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара
за 2013. годину.
II
Пријаве и потребна документација се подносе у затвореној коверти са назнаком ''за учешће на научном скупу''
на адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Булевар Михајла Пупина 16,
21000 Нови Сад, у два примерка и на e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs на обрасцу који се може преузети на сајту
Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (http://apv-nauka.ns.ac.rs). На истом сајту налази се и текст
Правилника о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима, усавршавањима и боравку у
иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате.
Секретаријат ће разматрати само пријаве које су у складу са Јавним конкурсом и Правилником о критеријумима
за суфинансирање на научним скуповима, усавршавањима и боравку у иностранству научно-истраживачких
радника и студената који су показали посебне резултате.
За додатне информације можете се обратити Марта Ђукић, на телефон 021 /487-46-33, или на e-mail:
marta.sinko@vojvodina.gov.rs.

