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Друштво за стране језике и књижевности Србије, 
Секција универзитетских наставника страног језика струке 

и Учитељски факултет Универзитета у Београду 

уз подршку
IATEFL

                                                              

позивају вас на 

Пету међународну конференцију

ЈЕЗИК – СТРУКА – НАУКА – 2.1

24. и 25. април 2021, Београд, Србија 

Конференција ће бити одржана у режиму онлајн у организацији 

Учитељског факултета Универзитета у Београду
Краљице Наталије 43, Београд

Фото: Драган Орбић



Наша  пета  конференција,  попут  претходних,  окупља  предаваче  и  језичке  стручњаке  са
циљем презентовања најновијих  истраживања у области језика  струке, размене  знања и
искустава,  као  и  успостављања  ближе  сарадње  са  колегама  из  земље  и  иностранства.
Заједничким напорима настојимо да подстичемо развијање и усавршавање језичких знања
и  вештина  у  домену  научно-стручне  и  професионалне  комуникације,  промовишемо
вишејезичност,  покрећемо  нова  истраживања  у  овој  области  и  унапређујемо  статус  и
квалитет наставе страног језика струке у високом образовању.  

Основне теме конференције:

1. Језик струке као темељ друштвено-хуманистичких наука;
2. Језик струке у светлу техничко-технолошких наука; 
3. Језик струке у корену природно-математичких наука;
4. Језик струке у срцу медицинских наука;
5. Језик струке и свет уметности;

Представићемо преко 60 саопштења базираних на некој од следећих подтема:

1.   Актуелне тенденције у настави страног језика струке у универзитетском образовању;
2.   Фундаментална и апликативна истраживања у области страног језика струке;
3.   Страни језик струке: нови концепти и идеје;
4.   Иновације у студијским програмима страног језика струке;
5.   Изазови страног језика струке у настави класичних језика;
6.   Лингвистички аспекти страног језика струке: фонетика/изговор, лексика, морфологија,

синтакса; 
7.   Терминолошки речници и глосари;
8.   Изазови научног и стручног превођења;
9.   Страни језик струке са становишта вишејезичности и интеркултуралности;
10. Интегрисана настава страног језика струке;
11. Страни језик струке и глобализација – нови методолошки изазови;
12. Страни језик струке и дигиталне технологије;
13. Евалуација и тестирање у настави страног језика струке;
14. Дидактичко-методичка потпора новим генерацијама наставника страног језика струке;
15. Јачање професионалног идентитета наставника страног језика струке; 
16. Оснаживање улоге страног језика струке у академској и широј јавности;
17. Друге теме које се односе на језик струке и језик за академске намене.

Радни језици конференције:

енглески, француски, немачки, руски, шпански, италијански и српски



Пленарни говорници

Задовољство нам је да најавимо следећа пленарна излагања:

 Gabriel Diaz Maggioli, ORT University, Institute of Education, Montevideo, 
Urugvay – Preparing ESP Teachers: The Core Practices Way

 Ernesto Macaro, University of Oxford, UK – Learner Strategies in English Medium 
Instruction Classrooms

 Cédric Sarré, Sorbonne Université, INSPE (School of Education), Paris, France – 
New Directions in LSP Teacher Education in the 21st Century

 Helen Basturkmen, University of Auckland, New Zealand – Developing Materials 
and Projects in English for Specific Purposes

 Raisa Khvoshch, Tyumen State Medical University, Russia – Ways of International 
Students’ Adaptation When Teaching Russian as a Foreign Language at the 
Medical University

 Весна Половина, Универзитет у Београду, Филолошки факултет – Introducing 
Computer Assisted Language Learning for Specific Domains

 Ана Вујовић и Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски 
факултет – Дигитални алати као помоћ при изради терминолошких глосара

Упутство за уплату котизације

РОКОВИ ЗА УПЛАТУ
Чланови
ДСЈКС *

Остали
аутори

Учесници без
излагања

Последњи рок за уплату: 
31. март 2021. 

40 € 50 € 20 €

* Члан ДСЈКС је наставник страног језика из Србије који је уплатио чланарину за 2020. годину
у  износу  од  500  дин.  до  краја  2020,  односно  чланарину  за  2021.  годину  у  истом  износу
најкасније до 1. марта 2021. године. Чланарина се уплаћује одвојено од котизације за скуп.

У Књизи апстраката биће објављени само апстракти за које је извршена уплата до 31. марта
2021. 

Ради ефикасније организације скупа, молимо Вас да доказ о уплати котизације пошаљете до
31. марта путем електронске поште (скениран документ, фотографија или у PDF формату). 



Учесници  без излагања могу  да се пријаве  до  1. априла  2021, а уплату могу  да изврше  на
рачун ДСЈКС до 20. априла 2021,  уз обавезно навођење имена и презимена и институције.
Ради ефикасније организације скупа, молимо Вас да доказ о уплати пошаљете најдаље до 20.
априла путем електронске поште (скениран документ, фотографија или у PDF формату). 

УПУТСТВА ЗА УПЛАТУ

Уплате се врше по учеснику, тј. аутору апстракта/рада (2 аутора = 2 уплате). 
Молимо учеснике да у случају спречености да присуствују скупу благовремено откажу учешће. 
 
За учеснике из Србије

Молимо да уплату извршите по средњем курсу НБС на дан плаћања на рачун ДСЈКС према
следећем упутству: 
                                            Број рачуна: 160-269267-91 Banca Intesa A.D. Београд 
                                            Прималац:    ДСЈКС: Конференција “Језик струке 2.1”
                                            Студентски трг 3, 11000 Београд 
Сврха плаћања: Котизација за ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕСНИКА (*не само назив институције!) 

За учеснике из иностранства
 
Молимо пратите упутства за уплате у страној валути: 
                                         EUR: 00-508-0002373-1 Banca Intesa ad. Beograd 
                                             IBAN: RS35160005080002373121 
                                             Za: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije (LSP Conference) 
                                             Studentski trg 3, 11000 Beograd 
Сврха плаћања: Котизација за ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕСНИКА (*не само назив институције!) 

С радошћу Вас очекујемо на нашем скупу!

Организациони одбор: 

Маријана Папрић, Универзитет у Београду, 
Наташа Јанковић, Универзитет у Београду,
Милена Танасијевић, Универзитет Метрополитан, Београд


