ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству
Образац бр. 2: Објављен рад у научном часопису
За сваки објављени рад у цјелини у категорисаном научном часопису попуните посебан образац
Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије

Критеријуми

Име и презиме
1) Рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI,
JCR и A&HCI листама
6) Рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису
из БиХ и бивших југословенских република
7) Рад објављен у домаћем часопису II и III категорије

Назив часописа
Издавач-и
УРЛ линк
часописа
Часопис и рад су објављени
до дана затварања Конкурса

Категоризација
часописа

Мјесец и
година објаве
SCI (ISI)

Број- издање
часописа
SSCI

JCR

A&HCI

Домаћи часопис I
категорије

Категорисан у бившим
СФРЈ републикама

Домаћи часопис II и
III категорије

Остали аутор

Број осталих аутора

Укупан број аутора

УРЛ линк
категоризације
Назив рада
Први аутор

Први аутор

Имена и
презимена аутора

Остали аутори

УРЛ линк рада у
научном часопису

Достављени
докази

Копију насловне или насловних страна научног часописа
Податке о уређивачком одбору, рецезентима и издавачу научног часописа
Садржај научног часописа
Копију објављеног рада у цјелини из датог часописа
Рецензију или класификацију рада од стране научног часописа
Доказ о категоризацији научног часописа

Својеручни потпис студента:
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА

SCI (ISI)

Science Citation Index

JCR

http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/full-titles-2015.pdf
http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/new-journals-2015.pdf

SSCI

Social Sciences Citation Index

A&HCI

Arts & Humanities Citation Index

Домаћи часопис I, Научни часописи категорисани у Републици Српској. Линк:
http://www.vladars.net/sr-SPII или III
Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Kategorizacija_casopisa/Pages/default.aspx
категорије
Каегоризација
научних
часописа
у
Србији:
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/kategorizacija_casopisa_.33.html
Категоризација научних часописа у Хрватској:
Научни часописи http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopisi_abecedno
категорисани у
бившим СФРЈ
Аутори објављених радова у научним часописима у бившим СФРЈ
републикама
републикама треба да доставе релевантан доказ категоризације
научног часописа у датој земљи (нпр. урл линк објављене
категоризације, листу или акт категроизације научног часописа од
стране релевантног тијела у датој републици и сл.)

