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Предлози за специјални сесии
Потенцијалните организатори се поканети да достават предлози за специјални сесии на
ЕТАИ 2011. Предлозите треба да се достават до 15.05.2011 преку електронска пошта на
etai@feit.ukim.edu.mk. Предлозите за специјални сесии ќе бидат разгледани за нивно
вклучување во програмата на ЕТАИ 2011, ако се задоволени следниве услови:
-

Темата треба да биде значајна и треба да покрива некои важни правци на
истражувања од области кои се од посебен интерес за учесниците на ЕТАИ.
Темата не треба да биде застапена во некоја од редовните сесии на ЕТАИ.
Специјалната сесија треба да вклучува минимум 5 трудови.

Предлог темите за специјалните сесии не се ограничени само на тесни истражувачки
полиња, мулти-дисциплинарните теми се добредојдени, исто како и темите кои
вклучуваат проценка и компарација на перформансите на повеќе различни пристапи од
различни области кон решавање на ист научен проблем.
Обврска на потенцијалниот организатор на специјална сесија е да ги покани
учесниците во сесијата, да ги прибере трудовите во предвидените рокови, да го
организира рецензентскиот процес и да обезбеди претседавач со сесијата. Дозволени се
најмногу до три организатори за една специјална сесија.
Учесниците на специјалните сесии имаат обврска да пријават трудови почитувајќи ги
регуларните правила за пријавување на труд на ЕТАИ 2011. Пријавените трудови за
специјалните сесии ќе бидат процесирани на ист начин како и регуларните трудови и ќе
подлежат на рецензии. Одлуките за прифаќање или одбивање на трудовите ќе бидат
засновани на оценките од рецензентите. Иако е возможно некои од пријавените
трудови да бидат одбиени, тоа не е очекувано како појава, бидејќи се подразбира дека
организаторите ќе поканат трудови со висок квалитет да учествуваат во специјалните
сесии.
Организаторите и учесниците во специјалните сесии треба да се регистрираат на
конференцијата. Стандардните цени за котизацијата и стандардните материјали и
услуги ќе важат и за учесниците во специјалните сесии. Организаторите на
специјалните сесии се поттикнуваат да изработат генерален тематски труд кој ќе

помогне посетителите на ЕТАИ да се заинтересираат за концептите кои ќе бидат
дискутирани во рамките на специјалната сесија.
Специјалните сесии ќе бидат додадени во програмата на конференцијата рамноправно
со регуларните сесии и во еднакви временски интервали. Други формати на
специјалните сесии се возможни според потребите, вклучително дискусиони панели
или тркалезни маси.

Детали за организаторите:
Предлогот за специјална сесија треба да вклучува:
1.
2.
3.
4.
5.

Тематски наслов на предложената специјална сесија;
Кратко објаснување на темата;
Опис на предвидениот начин на одвивање на сесијата;
Наслови и апстракти од најмалку 5 трудови;
Други битни информации (по потреба).

Рокови за специјалните сесии
Пријавување на наслов, опис, и објаснување на
темата (една страница)

15.05.2011

Известување за прифаќање на темата

20.05.2011

Пријавување на целосните трудови

01.06.2011

Известување за прифаќање на трудовите

30.06.2011

Пријавување на финалните верзии од трудовите

15.07.2011

