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Позив за учешће

Четврта међународна конференција
Страни језик струке и професионални идентитет
Друштво за стране језике и књижевности Србије, Секција универзитетских наставника страног
језика струке и Учитељски факултет Универзитета у Београду организују Четврту међународну
конференцију посвећену страном језику струке која ће се одржати
29. и 30. септембра 2017. године
на Учитељском факултету Универзитета у Београду
Желели бисмо да и ова конференција, попут претходних, окупи стручњаке из разних земаља који
би представили своја истраживања и разменили искуства са другима. Циљ нам је да укажемо на
значај познавања страног језика струке за изградњу и развијање професионалног идентитета
сваког појединца.
Позивамо вас да нам пошаљете апстракт свог саопштења на неку од следећих тема:
1. Теоријски приступи изучавању језика струке
2. Страни језик струке: дидактичко-методичке иновације
3. Од традиционалног ка савременом уџбенику страног језика струке
4. Изазови у изради и иновирању студијских курикулума за страни језик струке
5. Проблеми научног и стручног превођења
6. Употреба терминолошких речника и глосара у настави страног језика струке
7. Настава страног језика струке у дигиталном окружењу
8. Интердисциплинарни приступ настави страног језика струке
9. Страни језик струке за академске вештине
10. Модели евалуације језичких компетенција студената
11. Различити модели образовања и усавршавања наставника страног језика струке
12. Савремена настава страног језика струке у средњим школама

Радни језици конференције су енглески, француски, немачки, руски, шпански, италијански и
српски. Апстракт треба послати на језику саопштења који је један од радних језика конференције.
Предвиђено је да презентације трају 20 минута.
Пријава саопштења треба да садржи следеће елементе:
- Име и презиме аутора
- Назив установе у којој ради
- Електронску адресу аутора
- Наслов саопштења (до 10 речи)
- Апстракт дужине 150-200 речи са описом циљева, методологије и очекиваних резултата
истраживања
- Кључне речи (5 кључних речи)
Молимо

вас

да

апстракт

за

конференцију

у

Word

формату

пошаљете

на

адресу

lspbg2017@gmail.com (уз назнаку Апстракт за конференцију) најкасније до 1. априла 2017.
Рок за обавештења о прихватању апстракта: 1. јун 2017.
Апстракти ће бити оцењивани на основу оригиналности тематике, приступа и научног доприноса
саопштења.
УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ
Износ котизације укључује конференцијски материјал, освежења у паузама, сендвиче и пиће
добродошлице.
ДАТУМ УПЛАТЕ

Чланови
ДСЈКС *

Остал
и

Учесници
без
излагања

Ране уплате – од 1. до 30. јуна 2017. године
50 €
70 €
Благовремене уплате – од 1. до 31. јула 2017. године
50 €
80 €
20€
Последњи рок за уплату – 5. септембар 2017. године
50 €
90 €
Молимо да уплату извршите по средњем курсу НБС на дан плаћања на рачун
ДСЈКС према следећем упутству:
- РСД**: 160-269267-91 Интеса Банка ад. Београд
За: Друштво за стране језике и књижевности Србије (Конференција "Језик струке
2017."), Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд
Сврха плаћања: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕСНИКА (*обавезно уписати),
котизација за конференцију "Језик струке 2017."
* Члан ДСЈКС је наставник страног језика из Србије који је чланарину за 2017.
годину у износу од 500 дин. уплатио најкасније до 1. марта 2017. године.
Очекујемо вас у Београду и стојимо вам на располагању уколико имате додатних питања.
Организациони одбор:
Ана Вујовић, Маријана Папрић, Санела Шипрагић-Ђокић

