Почитувани колеги

Се наближува XI Меѓународна конференција ЕТАИ 2013 (www.etai.org.mk), која ќе се одржи од
26 до 28.09.2013 во Охрид. За конференцијата се пријавени приближно 100 научни трудови и
се очекува да земат учество околу 300 учесници, а ќе бидат одржани неколку пленарни
предавања од врвни експерти со светско реноме и тркалезни маси на актуелни теми.
Ценејќи дека голем дел од Вас во секојдневната професионална практика решаваат интересни
проблеми потпирајќи се на својата креативност и искуство, а немаат време ниту можност
решението опширно да го опишат во целосен научен труд, ја воведовме можноста тоа да го
направат преку стручна презентација. За неа треба да се испрати апстракт од не повеќе од 500
зборови кој треба да содржи краток осврт на мотивот, детали за изработката и некои
резултати од проектот/дизајнот што се презентира. По прифаќањето на трудот од стручна
рецензентска комисија добивате термин од 15 минути за негова усна презентација или
презентација на постер. Се разбира, сесиите за презентација ќе бидат организирани според
областа и проблематиката обработена во презентацијата, со што учесниците добиваат
можност да разменат искуство со колеги кои работат на слични/сродни проблеми. Темите на
конференцијата може да се видат на веб страната на конференцијата
(http://etai.feit.ukim.edu.mk/mk/index/topics).
Се повикуваат сите заинтересирани автори да испратат апстракт најдоцна до 05.09.2013.
Испраќањето на апстрактите треба да се направи преку Easy Chair системот на следниот линк
https://www.easychair.org/conferences/?conf=etai2013, при што се избира соодветна ЕТАИ
област. Апстрактите треба да се испраќаат во PDF формат и да не содржат повеќе од 500
зборови. Известување за прифаќање на трудовите ќе биде испратено најдоцна до 10.09.2013.
Апстрактите на сите прифатени стручни трудови ќе бидат објавени во Зборникот на апстракти
на ЕТАИ 2013.
Учеството на ЕТАИ 2013, со или без презентација, претставува исклучителна можност за
следење на научните, техничките и технолошките новини, средба со експерти од областите
ЕТАИ и неформално дружење со колеги.
Ве очекуваме.
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