На основу члана 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18,19 ,20, 21, 22, 23 и 24 Правилника о награђивању студената (Сенат Универзитета, 24.03.2011. године, 23.02.2012 године, 15. 03.
2012. године и 06.03.2014. године и 20.10.2016.), предлога наставно-научних већа Филозофског факултета, Правног факултета у Новом Саду, Економског
факултета у Суботици, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Академије уметности Нови Сад и Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину, и
Одлуке Сената Универзитета у Новом Саду о расписивању Конкурса за израду научних и стручних радова студената у школској 2017/2018. години (Сенат
Универзитета, 8.03.2018.) Сенат Универзитета у Новом Саду расписује

КОНКУРС
ЗА ИЗРАДУ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА
у школској 2017/2018. години
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Конкурс је отворен за студенте основних академских студија, мастер академских студија, студија које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер
академских студија (у даљем тексту: интегрисане студије), основних студија по Закону о универзитету („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2002) који
студирају на Универзитета у Новом Саду и то на:
-

Филозофском факултету,
Правном факултету у Новом Саду,
Економском факултету у Суботици,
Природно-математичком факултету у Новом Саду,
Академији уметности Нови Сад
Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
Члан 2.

Конкурс је отворен за израду научних и стручних радова студената на следеће теме:

Р.б.

НАСЛОВ ТЕМЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕНТОРА
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
Департман за трговину, маркетинг и логистику
1.
Имплементација глобалних стандарда као услов извоза Републике Србије
доц. др Даниела Нушева
2.
Мултиканалне стратегије малопродаваца на глобалном тржишту
доц. др Соња Вученовић
3.
Утицај дизајна и маркетинга на конкуренцију
доц. др Инес Ђокић
4.
Методе сегментације тржишта
доц. др Никола Милићевић
5.
Процес позиционирања производа
доц. др Никола Милићевић
Департман за финансије, банкарство, рачуноводство и ревизију
6.
Стратешки правци развоја дигиталног банкарства у домену рада са становништвом
проф. др Вера Зеленовић
7.
Трендови и развојне тенденције микрофинансијског банкарства у Србији
проф. др Иван Миленковић
8.
Трендови и развојне тенденције глобалног тржишта такафула - исламског осигурања
проф. др Иван Миленковић
Финансијско извештавање и модалитети опорезивања предузетника у Републици
доц. др Сунчица Милутиновић
9.
Србији
Предикција пословног неуспеха предузећа у области дуванске индустрије Републике
доц. др Бојана Вуковић
10.
Србије
Анализа ефикасности управљања обртним капиталом предузећа у области индустрије
доц. др Бојана Вуковић
11.
млека Републике Србије
Функционисање система рачуноводствених података у пољопривредним газдинствима
проф. др Ђерђи Петкович
12.
Војводине
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ
Катедра за методике наука и технологије образовања
Модели примене виртуелне стварности
проф. др Дијана Каруовић
1.
Катедра за машинско инжењерство
Конструисање, обликовање и дизајн система за вентилацију
проф. др Елеонора Десница
2.
Примена фотонапонске енергије у пољопривреди
доц. др Јасмина Пекез
3.
Примена енергије из пољопривреде као подстицај руралном развоју
доц. др Јасмина Пекез
4.
Наноматеријали и нанопроизводи – могућности и ризици
доц. др Јасмина Пекез
5.
Катедра за менаџмент
Анализа аспеката конкурентности предузећа у Србији
проф. др Драган Ћоћкало
6.
Анализа аспеката примене стандардизованих менаџмент система у Србији
проф. др Драган Ћоћкало
7.
Анализа односа младих према предузетништву и самозапошљавању, регионални,
проф. др Драган Ћоћкало
8.
национални и глобални аспекти
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Департман за географију и туризам и хотелијерство
Преференције студената према конзумирању коктела
проф. др Невена Ћурчић
1.
Департман за математику и информатику
Теорија оквира у Хилбертовим и Банаховим просторима
проф. др Ненад Теофанов
2.
Intermediate representations in software engineering
доц. др Гордана Ракић
3.
Математички и физички аспекти вискозних флуида
доц. др Милана Чолић
4.
Решавање комбинаторно-бројевних проблема тополошким методима
доц. др Бојан Башић
5.
Ад-хок повезивање Arduino микроконтролера
проф. др Ђорђе Херцег
6.
Интерактивне компоненте у WPF технологији
проф. др Ђорђе Херцег
7.
Конвергенције у тополошким просторима
проф. др Александар Павловић
8.
Х-затворени простори
проф. др Александар Павловић
9.
Простор Бера и ирационални бројеви
проф. др Александар Павловић
10.
Математичка теорија Л система
проф. др Ивица Бошњак
11.
Периодичне структуре у речима
проф. др Ивица Бошњак
12.

AKAДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД
Оријентализми у интструменаталној музици XVIII века
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Катедра за радно и социјално право
1.
Уговор о раду као акт заснивања и регулисања радног односа
Катедра за јавно право
2.
Омбудсман
3.
Вертикална организација власти
4.
Независност судства – међународни и национални стандарди
Катедра за теорију државе и права, филозофију права и социологију
Савремена схватања о владавини права
5.
Катедра за међународно право
Идентификација и функције општих правних начела у међународном праву
6.
Накнада нематеријалне штете у поступку пред Европским судом за људска права
7.
Катедра за историју државе и права
Заштита још нерођеног детета (nasciturus) у римском и савременом праву
8.
Енглеска уставност
9.
Француски грађански законик
10.
Уставни развитак Кнежевине Србије
11.
Слободан Јовановић
12.
Катедра правно-економских наука
Економска анализа опорезивања зарада у пореском систему Републике Србије
13.
Катедра грађанскоправних наука
Трансформација права својине у савременом свету
14.
15.
Формирање чињеничне подлоге за пресуђење у парничном поступку
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Одсек за англистику
Савремени трендови у англистичкој лингвистици
1.
Савремени трендови у проучавању англофоне књижевности
2.
Одсек за медијске студије
Медији и јавни интерес
3.
1.

проф. др Ира Проданов Крајишник

проф. др Предраг Јовановић
проф. др Драган Милков
проф. др Слободан Орловић
проф. др Драгутин Аврамовић
проф. др Драгутин Аврамовић
проф. др Родољуб Етински
проф. др Сања Ђајић
доц. др Наташа Деретић
проф. др Маша Кулаузов
проф. др Маша Кулаузов
проф. др Гордана Дракић
проф. др Гордана Дракић
проф. др Горан Милошевић
проф.др Душан Николић
проф. др Ранко Кеча

проф. др Маја Марковић
проф. др Зоран Пауновић
проф. др Дејан Пралица

Студенти заинтересовани за израду научних и стручних радова дужни су да се пријаве ментору именованом за израду научног и стручног рада на одређену
тему. У писању једног рада могу да учествују највише три студента.
Члан 3.
Оцену радова врши Сенат на предлог комисија именованих одлуком Сената и доноси одлуку о награђивању студената за израђени научни и стручни рад.
Члан 4.
За израђени научни и стручни рад Сенат студенту може доделити Изузетну награду или Награду.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА РАДОВА НА КОНКУРС
Члан 5.
Студенти су обавезни да рад заврше и предају га Универзитету до 15. новембра 2018. године, непосредно или путем поште.
Члан 6.
Рад се предаје у једном штампаном примерку и на компакт диску у три примерка. На штампаном и електронском примерку рада не сме бити наведено име и
презиме студента, као ни други лични подаци студента.
Заједно са радом предаје се затворена коверта у којој се достављају следећи подаци: име и презиме студента, контакт подаци студента (адреса електронске
поште, број фиксног и мобилног телефона), назив факултета, назив студијског програма, степен и година студија, назив рада и име и презиме ментора.
Приликом предаје рада студент доноси индекс на увид. Ниједан податак о студенту не сме бити наведен на коверти.
Подаци у затвореној коверти из става 2 овог члана достављају се на обрасцу 1 прописаном Правилником о награђивању студената и претходно потписаном од
стране ментора.
Шифра се додељује на Универзитету у Новом Саду приликом предаје рада. Овлашћени радник Универзитета додељује шифру коју уписује на коверти и на
предњој страни рада и компакт дисковима.
Члан 7.
У случају учешћа на конкурсу супротно одредбама Правилника о награђивању студената пријављени рад неће бити узет у разматрање.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Претходно објављени радови, радови који су раније награђивани и завршни радови не могу се подносити на конкурс.
Награђени радови чувају се на Универзитету.
Универзитет може штампати, односно објављивати награђене радове у целости или њихове поједине делове, уз сагласност аутора.
Сенат Универзитета доставља Конкурс факултетима на објављивање ради информисања студената. Конкурс се објављује и на сајту Универзитета у Новом
Саду.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Душан Николић

НАПОМЕНА:
Радови се предају на адресу:
Централна зграда Универзитета у Новом Саду
Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад
(I спрат, канцеларија 17А - архива Универзитета)

