На основу члана 6. Правилника о годишњим наградама за животно дело, Управни одбор Удружења
УУННВ у Новом Саду расписује за 2017. годину

КОНКУРС
I
Награда за ЖИВОТНО ДЕЛО се додељује из следећих научних поља:


Природно-математичке науке (једна награда)



Техничкe наукe (једна награда)



Биотехнолошке науке (једна награда)



Медицинске науке и спорт (једна награда)



Друштвено-хуманистичке науке и уметност (једна награда)

II
За свако од поља дефинисаних у члану I додељује се по једна награда за животно дело. Награда се састоји
из Златне плакете у писаној форми са рељефном медаљом и одређеног новчаног износа.
III
Право учешћа на КОНКУРСУ имају сви универзитетски професори и други научни радници, чланови
Удружења УУННВ у Новом Саду у складу са Правилником.
Уз пријаву на КОНКУРС доставља се кратка биографија, списак објављених научних радова и књига
(монографије, уџбеници, скрипте и друго), као и преглед делатности у раду на факултетима и Универзитету
у Новом Саду и другим универзитетима и институтима у земљи и иностранству.
IV
Наставно-научна већа факултета и виших школа, односно органи управљања самосталних научних
института подносе пријаве на КОНКУРС за једног кандидата за научна поља за која су акредитована
са образложењем за награду. Приликом подношења пријаве на Конкурс потребно je тачно навести за којe
научно поље се предлаже кандидат.
Предлог кандидата од стране предлагача мора да садржи образложење за коју област се кандидат предлаже,
с тим да је такав предлог утемељен на важећој класификацији научих поља и доприносу развоју те области
на факултету.
V
Пријаве за КОНКУРС од стране предлагача достављају се на адресу: Удpyжeњe yнивepзитeтcкиx наставника и
нayчникa Војводине y Hoвoм Caдy, ЦЕНТАР ЗА СПОРТ, Др Васе Савића бр. 3, (канцеларија бр. 2,
приземље) и електронски на е-маил: Проф. др Маријана Ачански macanski@tf.uns.ac.rs , 064 144 6856, и
Проф. др Миодраг Злоколица mzlokolica@gmail.com 063 861 0770
Све информације могу се добити на тел: 064 144 6856 и 063 861 0770
VI
Пријава на КОНКУРС се може поднети од 1.04. до 15.05.2017. године.
VII
Управни одбор по поступку дефинисаном у Правилнику доноси коначну одлуку и обавештава учеснике
КОНКУРСА, факултете и друге установе чланице Удружења у Новом Саду, као и ширу јавност о
награђеним кандидатима.
VIII
Признања се уручују награђенима на Свечаној академији, која ће се тим поводом организовати.

Управни одбор Удружења
УУННВ у Новом Саду

