
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Поштовани, 

 

Као што сте већ обавештени, Ваш рад је прихваћен за излагање на 70. Конгресу психолога Србије. 

Како би рад на Конгресу био ефикасан, потребно је да се договоримо око општих правила која важе 

за излагање радова овог типа. 

 

Пре свега, предвиђено време за излагање рада је 10, а за дискусију 5 минута. Да би програм могао 

да се реализује, важно је да се сви држе предвиђеног времена, а водитељ ће посебно бити задужен 

да води рачуна о томе. Како бисте се лакше оријентисали око расположивог времена, водитељ ће 

Вас обавестити када будете имали још три минута за излагање, и још једном када будете имали још 

минут; након истека предвиђеног времена требало би да прекинете излагање. Молимо Вас да имате 

разумевања за ово правило, јер оно обезбеђује да се цела конференција одржи према плану. 

 

Усмена саопштења праћена су Power Point презентацијом. Молимо Вас да дужину презентације 

унапред ускладите са расположивим временом за излагање од 10 минута. 

 

Важно је да дођете у салу у којој се одржава сесија, односно да се укључите преко линка у сесију 5 

до 10 минута пре почетка сесије у којој учествујете. Уколико сте се пријавили за онлајн учешће, у 

сесију се укључујете користећи податке који су вам послати у мејлу ДПС-а. То време ћете 

искористити да са техничком подршком проверите да ли све функционише у техничком смислу, 

као и да се с водитељем договорите око редоследа излагања, организације дискусије и осталих тема 

у вези с програмом секције. 

 

Подсећамо да је Конгрес психолога Србије намењен презентовању радова и виђења која не излазе 

из оквира наше науке и струке. 

 

На крају, унапред Вас молимо да на скупу попуните евалуациони лист који добијете од техничке 

подршке, како за Конгрес у целини, тако и за све сесије у којима сте учествовали као слушалац. 

 

 

Желимо Вам успешан рад 

 

 

 

Срдачан поздрав, 

 

Програмски и Организациони одбор 


