KONKURS ZA FINANSIRANjE UČEŠĆA NA 1st Joint Conference in Medical Science
and Technology (JCMST2018)
Ради учвршћивања и даљег унапређења билатералне сарадње Универзитета у
Новом Саду и Универзитета Prince of Songkla са Тајланда, Медицински факултет
Универзитета Prince of Songkla, Хат Јаи, организује прву заједничку конференцију наша
два факултета из области биомедицинских наука. Предлог организатора јесте да учествује
што више младих научних радника са оба факултета са циљем проширења сарадње и
покретања заједничких међународних пројеката.
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду је у могућности да помогне
учешће одређеног броја млађих наставника и сарадника, те расписује конкурс за
студенте докторских студија, младе наставнике и сараднике, као и колеге у научном
и истраживачком звању на Медицинском факултету у Новом Саду са циљем
финансирања свих трошкова за 10 учесника (искључиво првих аутора рада који се шаље
као сажетак) на поменутој конференцији.
Селекција радова биће извршена на основу оцене квалитета сажетака и
досадашњих научних достигнућа пријављених кандидата. Биће одабрани најквалитетнији
сажеци из појединих области како би заступљеност из широког поља научноистраживачке
делатности која постоји на Факултету била равномерна.
Теме Конгреса
1. BASIC SCIENCE AND TECHNOLOGY IN MEDICINE
2. CLINICAL MEDICINE
3. INNOVATION IN MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
4. OTHER MEDICAL AREAS

Услови за учешће на Конкурсу
1. Да је кандидат млађи од 40 година;
2. Уколико је кандидат студент докторских студија или је у сарадничком или
истраживачком звању на Медицинском факултету у Новом Саду, неопходно је да
има публикован најмање један рад као први аутор у часопису категорије М21-23
или М51;
3. Уколико је кандидат у научном или наставном звању на Медицинском факултету у
Новом Саду, неопходно је да има најмање један оригинални научни рад као први
аутор у часопису М21−М22 (приказ случаја, кратке комуникације, писмо уреднику,
ревијални радови и остали видови научних радова класификованих на Кобсону као
Editorial Material се не прихватају);

4. Научне публикације које су услов за пријаву на Конкурс, морају бити публиковане
или, уколико још нису публиковане, морају имати DOI број или морају бити
доступне на интернет страници часописа у коме се објављују;
5. Сажеци радова не могу бити већ публиковани у радовима или презентовани на
другим стручним конференцијама.
Конкурс је отворен од дана објављивања на интернет страници Медицинског
факултета Нови Сад до 02 10. 2017. године.
Пријава на Конкурс
Корак 1
1. Доставити преко писарнице Медицинског факултета сажетак научног рада на
енглеском језику са насловом рада, без имена аутора, у три копије – једна
старница А4, Word формат, Times New Roman 12 pt, 1,5 проред. Сажетак
садржи: наслов рада, текст до 500 речи подељен у четири (4) одељка: Увод,
Методе, Резултати, Закључак; Подносилац пријаве мора бити носилац рада.
Након предаје добићете евиденциони број Ваше пријаве.
Корак 2
Након што се објави списак евиденционих бројева радова који су од стране
Комисије факултета оцењени као 10 најбољих, први аутори ће доћи на
факултет и приложити следеће:
2. Потврду Медицинског факултета Нови Сад да је кандидат редован студент
докторских студија или је у наставничком сарадничком или истраживачком
звању;
3. Копију раније објављеног научног рада у којем је кандидат први аутор;
4. Копију странице индекса, личне карте или пасоша где је наведен датум рођења;
5. Биографију са библиографијом радова.
Уколико неко од првих аутора изабраних радова не испуњава услове из
конкурса позива се први аутор следећег рангираног евиденционог броја како би
Комисији приложио наведену документацију
Радове за Конкурс треба доставити у Писарницу Медицинског факултета Нови
Сад најкасније до 02. 10. 2017. године у 12 часова са назнаком: Пријава за конкурс
за учешће на конференцији – Тајланд, 5−7. 3. 2018. године. Резултати Конкурса
биће објављени на интернет страници Медицинског факултета Нови Сад до 7. 10.
2017. године.
Кандидати које буде финансирао Факултет имаће директну проходност за
учествовање на Конференцији, а организатор ће у складу са приоритетима

Програма, дате сажетке распоредити у сесије за усмено излагање или постер
презентацију.
Сви остали кандидати и колеге који нису на листи у првих десет а желе да
учествују на конференцији могу самостално да финансирају своје учешће.
Позивамо све колеге, који не испуњавају услове овог конкурса а желе да учествују
на Конференцији да пошаљу сажетак организатору скупа на ddd_sa@hotmail.co.th
или jcmst2018@gmail.com (позив за учешће на Скупу и Упутство за писање
сажетка су доступни на одговарајућим линковима); крајњи рок за слање сажетака
је 30. 11. 2017. године. Обавештење о прихватању рада биће достављено до 30. 12.
2017. године, а крајњи рок за регистарцију учесника је 30. 1. 2018. године.

