Конференција за штампу поводом награде
"Проф. др Радмила Милентијевић"
Oдржаће се у среду, 9. 11. 2011. године у 12 часова у Свечаној сали Универзитета у
Београду, Студентски трг 1.

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „ПРОФ. ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ”
Награду „Проф. др Радмила Милентијевић" додељује проф. др Радмила Милентијевић
најбољим студентима историје, књижевности и језика на Филозофском и Филолошком
факултету Универзитета у Београду, као и за узорне магистарске/мастер радове и
докторске дисертације из тих области одбрањене на овим факултетима. Циљ награде је и
да подстакне продубљивање и ширење научних проучавања српско-руских односа и
утицаја.
Наградом од по $1.000 (америчких долара) наградиће се шест најбољих студената
основних академских студија и то из области: руске и српске историје, руске и српске
књижевности и руског и српског језика. Критеријуми за доделу награде код радова из
српске књижевности и језика као и из историје су квалитет завршног рада и просечна
оцена и то тако да квалитет завршног рада носи 70 поена а просечна оцена 30 поена. Код
радова из руског језика и књижевности као критеријум предвиђена ја просечна оцена
студента.
Годишњом наградом од $3.000 наградиће се три најбоља магистарска/мастер рада из једне
гране српско-руских студија, и то – по $1.000 за по једног магистра/мастера из области
историје, књижевности и језика. Критеријум за доделу награде је квалитет
магистарског/мастер рада.
Годишња награда од$ 2.000 доделиће се за најбољу одбрањену докторску дисертацију из
једне од области: историје, књижевности или језика. Критеријум за доделу награде је
квалитет докторске дисертације.
Једном годишње доделиће се награда од $4.000 за предлог истраживачког пројекта који ће
својим резултатом дати највећи допринос у области историје, језика или књижевности са
посебним нагласком на унапређење српско-руских односа.
О награди одлучујеује Комисија за додељивање Награде «Проф. др Радмила
Милентијевић». Комисију чине пет чланова који су истакнути научни радници из области
историје, књижевности и језика. Филозофски факултет и Филолошки факултет именују по
два члана, а пети је спољни члан који председава Комисијом. Чанови Комисије: проф. др

Мирослав Јовановић, проф. др Синиша Мишић, проф. др Јован Делић, мр Вукосава ЂапаИветић, др Александар Петров, председник Комисије. Секретари Комисије: Слободан
Иванежа, Катарина Живановић.
Конкурс је отворен до 1. марта 2012. и односи се на академску 2010/2011. годину.

Комисија доноси одлуку о додели Награде до 1. јуна 2012.
Уручивање Награда обавиће се у присуству оснивача Награде 28. јуна 2012, на Видовдан.
Проф. др Весна Димитријевић, декан Филозофског факултета
Проф. др Александра Вранеш, декан Филолошког факултета

