
Očima djeteta
Znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem

IZAZOVI OBITELJI U SUVREMENOM SVIJETU

„Pravo na obitelj ili prava obitelj“

Sveučilište Hercegovina, Bosna i Hercegovina
Mostar

23.-24. rujna 2022.
________________________________________________________________________________________

Poštovani,

U ime Programskog i Organizacijskog odbora, sa zadovoljstvom Vas pozivamo na sudjelovanje na
Znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem Očima djeteta, koji će biti održan u Bijakovićima -

Međugorju (Bosna i Hercegovina),

23.-24. rujna 2022.

Okvirna tema znanstvenog kolokvija je

IZAZOVI OBITELJI U SUVREMENOM SVIJETU

„Pravo na obitelj ili prava obitelj“

s različitim perspektivama (društveno-pravnih,
odgojno-pedagoških, socijalnih, etičkih, psiholoških).

Znanstveni kolokvij organizira Sveučilište Hercegovina, Mostar, Bosna i Hercegovina.
Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih

rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može

unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu.

Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj

doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i znanstvene poglede kada su u

pitanju izazovi obitelji u suvremenom svijetu.

Pozvani predavači na Znanstvenom kolokviju su:

Dr. sc. Elmedin Muratbegovic, redovni profesor - Univerzitet u Sarajevu
Dr. sc. Karolina Tadić Lesko, docentica - Centar za socijalni rad Grada Mostara, Mostar

Ivan Belaj, mag. iur., viši predavač - Veleučilište Lavoslav Ružička, Vukovar

Radujemo se vašoj prijavi i sudjelovanju.

S poštovanjem,
dr. sc. Ivana Babić, doc.,

Predsjednica Organizacijskog odbora



Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, otvorio je poziv za prijave na

Znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem Očima djeteta. Kako bismo potaknuli nove smjernice u

kritičkom istraživanju uloge obitelji u suvremenom svijetu iz različitih perspektiva i pristupa, tražimo

prijave u širokom rasponu tema, uključujući područja:

Obiteljsko pravo
Ljudska prava djece
Sociologija odgoja i obrazovanja
Obiteljska pedagogija
Socijalna pedagogija
Filozofija odgoja i obrazovanja
Pravo i zaštita djece
Etika
Specijalna pedagogija
Razvojna psihologija

Dobrodošle su i druge prijave povezane s temom znanstvenog kolokvija.

Prijave (sa sažecima) poslati najkasnije do 5. srpnja 2022.

Uz prijavu, molimo dostavite sažetak (250-300 riječi), na e-mail: znanstveni.kolokvij@hercegovina.edu.ba
Napomena: odabrani tekstovi koji prođu recenzentski postupak bit će objavljeni u posebnom broju

časopisa“Putokazi” Sveučilišta Hercegovina.
Moguća su najviše 3 autora na jednom izlaganju/radu.

Jedan autor ne može prijaviti niti izlagati više od jednog rada niti kao samostalni autor niti kao
suautor.

Važni datumi znanstvenog kolegija:

5. srpnja 2022. – podnošenje prijava i sažetaka;

15. srpnja 2022. - obavijest o prihvaćanju prijedloga radova;

10. rujna 2022. – objava konačnog programa znanstvenog kolokvija;

15. listopada 2022. – dostavljanje konačne verzije rada.

Kotizacija za sudjelovanje na znanstvenom kolokviju treba biti uplaćena do 5. rujna 2022.

Visina kotizacija za sudjelovanje u znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem:
Aktivno sudjelovanje – izlaganje rada, poster itd. - 50 EUR (po svakom autoru);

Pasivno sudjelovanje – 25 EUR;

Studenti – 25 EUR;

Naknada za kasno plaćanje (late bird) kotizacije za kolokvij (nakon 5. rujna 2022.) – 100 EUR.

mailto:znanstveni.kolokvij@hercegovina.edu.ba


Za djelatnike Sveučilišta Hercegovina troškove kotizacije snosi organizator.

Kotizacija uključuje:sudjelovanje u radu znanstvenog kolokvija, radne materijale, osvježenje i večeru
dobrodošlice (petak).

Upute za uplatu kotizacije:

Naknada se može platiti bankovnim prijenosom na sljedeću adresu i bankovni račun:

1. Za uplate iz Bosne i Hercegovine:

Uplata se vrši na bankovni račun Sveučilišta Hercegovina (ekvivalent iznosa u BAM):
PRIMATELJ:SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA, FDZMB, Mostar
BROJ RAČUNA:5550000016280498
OPIS / SVRHA PLAĆANJA: ZNANSTVENI KOLOKVIJ (ime i prezime sudionika)

2. Za uplate iz inozemstva:

Naknadu za konferenciju treba platiti prijenosom na bankovni račun.
BANKA:UNICREDIT BANK, d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT / BIC:UNCRBA22
NAZIV RAČUNA:HERZEGOVINA UNIVERSITY (SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA), MOSTAR
IBAN:BA393381204853754106
MODEL & REFERENCE PAYEE:00
NAČIN PLAĆANJA (ako se traži šifra): 972
SVRHA:SCI COLLOQUIUM (ime i prezime sudionika)

Radujemo se vašoj prijavi i sudjelovanju.

Katarina Lasić, mag.
Sveučilište Hercegovina

Tajnica Organizacijskog odbora
Znanstvenog kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem

"Očima djeteta"
Tel. + 387 36 650 355
Fax. + 387 36 651 828

E-pošta: znanstveni.kolokvij@hercegovina.edu.ba
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