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Конференцијата се организира да се согледа влијанието на науката – како
подршка во развојот на Југоисточна Европа.
Конференцијата е посебно наменета за студентите од вториот и
третиот циклус на студии со цел да се оспособат за пишување и
презентирање научно - стручни трудови, а останатите учесници да ги пренесат
своите најнови истражувања во посочените области.
Најдобрите трудови според мислењето на рецензентите и научниот
одбор на конференцијата ќе бидат објавени во списанието кое ќе биде
издадено по завршување на конференцијата.

Теми
Учесниците на конференцијата ќе можат да ги презентираат
своите најнови видувања за влијанието на науката - како неопходна
подршка за развојот на Република Македонија. Трудовите треба да бидат
од следните области:
-

-

-

-

Компјутерски науки
информатичко-комуникациски технологии
форензика, електронски криминал и дигитална форензика
компјутерски мрежи и комуникации
софтверско инжинерство
електотехника, електроника, енергетика, автоматика
е-бизнис и електронско банкарство
компјутерска графика и мултимедија
виртуелна реалност и проширена стварност
образовен софтвер
човекови права и феминизам
насилство врз жените
жените и пазарот на трудот
родово образование
родова интеграција и родова рамнопрвност
жените и репродуктивните политики
учество на жените во донесувањето одлуки
информатичко-комуникациски технологии и деца со посебни потреби
информатичко комуникациската технологија во медицината и
хуманистичките науки
новите форми на криминалитет предизвикани од научно-технолошкиот
развиток
адаптацијата на националните безбедносни системи во услови на
глобалните општествени промени
социопатолошките појави во современи услови
правна информатика
етика, компјутерска етика
социјални мрежи
бизнис менаџмент
проектен менаџмент
економија и бизнис економија
предизвиците на новите технологии
влијанието на научно-технолошкиот развиток врз дизајнот и уметноста;
нови простори во уметноста и дизајнот
маркетинг, маркетиншки истражувања и стратегии
маркетинг и информатичко-комуникациски технологии
археологија и археолошка форензика и друго.

-

Работни јазици
Македонски и англиски јазик.

Програмски и научен одбор
1. Проф. Д-р Митко Панов, Универзитет Евро Балкан – Претседател
2. Проф. Д-р Сашо Гелев – Електротехнички факултет Радовиш
Универзитет Гоце Делчев Штип, Република Македонија копретседател
3. Проф. д-р Влатко Чингоски, Електротехнички факултет Радовиш
Универзитет Гоце Делчев Штип, Република Македонија
4. Проф. Д-р Божо Крстајиќ, Електротехнички факултет - Подгорица, Црна
Гора
5. Проф. д-р Илан Садех, Израел
6. Проф. Гоце Митревски, Аубурн Универзитет, Аубурн, САД
7. Проф. Денис Химчи, Универзитет „Александар Џувани“, Елбасан,
Албанија
8. Проф. Ахмед Ајтач, Селџук Универзитет, Конија, Турција
9. Проф. Кубилај Акман, Ушак Универзитет, Ушак, Турција
10. Проф. Светлана Антова, Бугарска Академија на Науките, Сoфија,
Бугарија
11. Проф. д-р Здравко Скакавац, Факултет за правне и пословне студије,
Универзитет УССЕ, Нови Сад;
12. Проф. д-р Лада Садиковиќ, Факултет за криминалистика,
криминологија и безбедност, Универзитет во Сараево;
13. Проф. д-р Гордан Калајџиев, Правен факултет, Универзитет Св. Кирил
и Методиј – Скопје, Република Македонија
14. Проф. Д-р Никола Протрка, Полициска академија, Загреб, Република
Хрватска
15. Проф. Д-р Стефан Сименов, Академија за внатрешни работи на
Република Бугарија
16. Проф. д-р Весна Матијашевиќ Покупец, Универзитет Евро Балкан
17. Доц. д-р Вангел Ноневски, Универзитет Евро Балкан
18. Доц. д-р Роман Голубовски, Природно математички
факултет,Универзитет Св. Кирол и Методиј Скопје, Република
Македонија
19. Доц д-р Костадин Дуковски, Некст Левел Колсалтинг Скопје
20. Д-р Зоран Нарашанов, Винер осигурување, Скопје, Република
Македонија
21. Доц. д-р Марјан Николовски, Факултет за безбедност, Универзитет Св.
Климент Охридски, Битола, Република Македонија

Организациски одбор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проф. д-р Сашо Гелев, – Електротехнички факултет Радовиш
Универзитет Гоце Делчев Штип, Република Македонија, претседател;
Доц. д-р Мимоза Клекоска, Универзитет Евро Балкан, Република
Македонија, член;
Проф. д-р Илан Садех, Израел
Проф. Д-р Божо Крстајиќ, Електротехнички факултет - Подгорица, Црна
Гора, член
Доц. д-р Снежана Черепналковска Дуковска, Универзитет Евро Балкан,
Република Македонија, член
Проф. д-р Весна Матијашевиќ Покупец, Универзитет Евро Балкан
Република Македонија, член
Доц. д-р Вангел Ноневски, Универзитет Евро Балкан, Република
Македонија, член
Проф. Гоце Митревски, Аубурн Универзитет, Аубурн, САД, член
Проф. Денис Химчи, Универзитет „Александар Џувани“, Елбасан,
Албанија, член
Проф. Ахмед Ајтач, Селџук Универзитет,Конија, Турција, член
Проф. Кубилај Акман, Ушак Универзитет, Ушак, Турција, член
м-р Игор Панев, Универзитет Евро Балкан, Република Македонија, член;
Ивана Гелева Универзитет Евро Балкан, Република Македонија, член
Зорица Каевиќ, Универзитет Евро Балкан, Република Македонија, член

Распоред на активности:
Пријавување на кандидатите
Пријавувањето е во електронска форма и пријавата треба да се испрати на email адреса forenzica@gmail.com специјално формирана за оваа прилика.
Пријавата задолжително мора да содржи:
 Име и презиме на кандидатот, e-mail адреса и контакт телефон
 научно звање (ако го има)
 Назив на Институцијата во која работи
 Наслов на трудот со кој планира да учествува
 Резиме-Апстракт на трудот во електронска форма
Сите информации за конференцијата може да се најдат на веб странатa
www.euba.edu.mk

Краен рок за испраќање на абстрактот: 30 октомври 2016 година
Известување за прифатеност на абстрактот: 15 ноември 2016 година
Краен рок за испраќање на комплетен труд: 30 ноември 2016 година
Известување за прифатеност на трудот: 10 декември 2016 година
Регистрација и уплата на котизација: до 15 декември 2016 година

Одржување на конференцијата: во периодот од 15 до 17 декември 2016
година

Само презентираните трудови ќе бидат објавени во зборникот
на трудови на конференцијата
Котизација
Kотизација се плаќа за секој труд прифатен за презентација,
Котизацијата изнесува 50 евра за првиот труд
Котизација за втор труд плус 30 евра
Котизација за трет труд 20 евра
Котизација за студенти со заверен индекс 30 евра по труд

Место на одржување
Дополнително ќе биде одредено местото на одржување на конференцијата

Насоки за пишување на трудот
Трудот треба да биде во согласност со упатството дефинирано од
организаторот на конференцијата, односно да содржи: апстракт и клучни
зборови на англиски (ако трудот е напишан на англиски јазик) или на
македонски и англиски јазик (ако трудот е напишан на македонски јазик);
содржина односно дискусија; заклучок на англиски (ако трудот е напишан
на англиски јазик) или на македонски јазик и англиски јазик (ако трудот е
напишан на македонски јазик); и користена литература (библиографија).
Апстрактот треба да содржи најмногу до 300 зборови и 5-7 клучни зборови.
Трудот, вклучувајќи ги и табелите и графичките прилози, треба да биде
распореден најмногу до 8 страници и истиот треба да биде изработен во:
Microsoft Office – Word 2010;
напишан со фонт Times New Roman, големина на фонтот 11;
фусноти да се напишани со фонт Times New Roman, големина на
фонтот 9;
проред 1,5;
големина на страницата – Custom size А4 (Width: 21 cm, Height: 29,7
cm), и Top: 2,5 cm; Bottom: 2 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm, Gutter: 0 cm);
името на авторот, институцијата и земјата се пишуваат во горниот
десен агол од првата страна на трудот;
насловот на трудот е на првата страна под името на авторот,
центриран и
напишан со големина на фонт 14 и bold.
апстрактот и клучните зборови се додаваат веднаш по насловот на
трудот и се напишани со italic, фонт 11.

-

текстот на трудот доаѓа во нивно продолжение.

Табелите се прикажувааат во текстот или на посебна страна на крај од
трудот. Над табелата се наведува ознаката: Табела, редниот број на
табелата според редоследот на табелите во трудот и краток информативен
наслов (на пример: Табела 1: Стапки на раст на реалниот БДП во
Македонија). Под табелата се наведува изворот со фонт 10, од десната
страна на долниот дел на табелата.
Графичките прилози се прикажуваат во текстот или на посебна страна на
крајот на трудот. Над графичкиот прилог се наведува ознаката Графикон,
реден број на графиконот според
редоследот во трудот и краток
информативен наслов (на пр. Графикон 1: БДП според производствениот
метод). Под графиконот се наведува изворот со фонт 10, од десната
страна на долниот дел на графиконот.
Публикувани ќе бидат само трудовите што се изработени согласно со
упатствата на организаторот.
Цитирање на литературата
Користената литература се цитира според Chicago Style. Примерите на
цитирање се содржани на следниот линк:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

