УКЛО 21- УИК
29-30 септември, Хотел Монтана - Крушево

Науката на УКЛО – искуства и перспективи

Програма

I ден: Отварање на конференцијата и работа во пленарни сесии
10.00-10.30

Регистрација на учесниците

10.30-10.40

Обраќање на ректорот проф. д-р Сашо Коруновски

10.40-10.50
ФТУ)

Заедништвото на УКЛО - искуства и препораки (проф. д-р Науме Мариноски,

I пленарна сесија- Видливост, искуства и добри практики при изработката на
научно-истражувачки трудови
10.50-11.10

Видливост на научните достигнувања на УКЛО и вмрежувања (проф. д-р
Виолета Маневска, ФИКТ и проф.д-р Илија Јолевски, ФИКТ)

11.10 – 11.40 Кафе пауза
11.40-12.10

Митот за импакт фактор – личен став и искуство (проф. д-р Анка Трајковска
Петковска, ТТФ)
Митот за импакт факторот ... од наслов до референци...
... од поднесување до прифаќање... (проф. д-р Оливера Костоска, ЕФ)

12.10-12.30

Софтверски алатки за референцирање при научни истражувања и публикации користење и предности (асис. м-р Рената Петревска Нечкоска, ЕФ)

12.30-14.30

Ручек

II пленарна сесија – Проектни активности и лаборатории на УКЛО
14.30 – 15.00

Искуства од работата на проекти од ЕРАЗМУС+ програмата - Модел на
практична настава во техничките науки, (проф. д-р Елизабета Бахтовска, ТФ и
проф. д-р Гордана Јаневска, ТФ)

Искуства од работата на проекти од ИПА програмата за прекугранична
соработка помеѓу Грција и Македонија (виш пред.д-р Гордана Ристевска
Димитровска, ВМШ)
15.00-15.45

Предностите од акредитација на лабораториите за тестирање при УКЛО за
унапредување на апликативната дејност и соработката со бизнис заедницата
(проф. д-р Марија Србиноска, НИТ; проф. д-р Љупче Кочоски, ФБН)
Графичка лабораторија – Технички факултет-Битола, Можности за практична,
научно-истражувачка и апликативна работа, проф. д-р Роберто Пашиќ, ТФ)

Кафе пауза

15.45-16.15

16.15-16.35

Информации за можностите за мобилност во CEEPUS (проф. д-р Снежана
Мојсовска Саламовска, ЕФ) и COST програмите (проф. д-р Даниела Колтовска
Нечовска, ТФ)

16.35-17.00

Практични насоки за подготовка на предлог проекти (проф. д-р Марјан
Ангелески, ЕФ и проф. д-р Марика Башеска, ЕФ)

17.00-17.30

Прашања и дискусија

17.30-20.00

Слободни активности

20.00-22.00

Заедничка вечера

II ден: Работа во стручни сесии според научните подрачја на пристигнатите трудови
10.00 -11.30

Презентација на општите коментари и заклучоци по пристигнатите трудови
од страна на стручните комисии
По еден претставник (модератор) од шесте стручни комисии избрани од
координативното тело според научните подрачја, ќе презентира општи
коментари и заклучоци за пристигнатите трудови, добиени од
рецензентитена трудовите

11.30-12:00

Заклучоци и препораки

12.00 -14.00

Слободни активности

14.00-15.30

Ручек

