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Повик	за	учество	
	
7-ма	 СВЕТСКА	 КОНФЕРЕНЦИЈА	 ЗА	 ИНОВАЦИИ	 И	 КОМПЈУТЕРСКИ	 НАУКИ	

(INSODE-2017)	
	
AAB	Универзитет	
Приштина – Република Косово, 
20 – 22 Април 2017 
www.insode.org		
	
• Последен	рок	за	пријавување	на	апстракти:	March 31, 2017	
• Избраните	трудови	ќе	бидат	публикувани	во	Web	of	Science	и	SCOPUS.	
• Останатите	INSODE-2016	прифатени	трудови	целосно	ќе	бидат	објавени	во	Current	Proceedings	

on	 Technology	 (ISSN:	 2421-8022)	 Open	 Access	 и	 ќе	 можат	 да	 се	 превземат	 од		
http://www.cpot.eu/	 како	 и	 поднесените	 во	 SCOPUS,	 EBSCO,	 Thomson	 Reuters	 Conference	
Proceedings	Citation	Index	–	CPCI	(ISI	Web	of	Science)	за	оценување	и	вклучување	во	листата.	

• Покрај	 тоа,	 истакнати	 предавачи,	 интернационално	 препознатливи	 во	 областа	 ,	 ќе	 имаат	
презентации.	 Вие,	 исто	 така	 ќе	 имате	 можност	 да	 дискутирате	 за	 вашите	 трудови	 со	
уредниците	на	најреномираните	списанија.	

• Бесплатна	прошетка	на	22	април	2017	
• Сертификат	за	учество,	влез	за		сите	работилници,	Online	Abstract	Book,Слободен	Wi-Fi		
• Апстрактите	 мора	 да	 бидат	 напишани	 на	 англиски,	 а	 можат	 да	 се	 испратат	 по	 маил	 како	

атачмент	на	insode.info@gmail.com.  	
• Локално	културна	вечер-	музика,	храна,	пијалоци	и	танц	шоу	на	21	April	2017.		
• За	 повеќе	 информации,	 ве	молиме	 посетете	 ја	 официјалната	web	 страна	 на	 конференцијата:	

www.insode.org		
• 	

CLICK HERE TO SUBMIT ABSTRACTS TO THIS CONFERENCE	
Се	надеваме	дека	ќе	се	видиме	во	Приштина,	во	Косово.		
	
Претходни	конференции	
2016,	Limak	Limra	Hotel	Convention	Center,	Анталија,	Турција	
2015,	Queen	Elizabeth	Elite	Suite	Hotel	&	SPA	Convention	Center,	Анталија,	Турција	
2014,	Quality	Hotel	Rouge	et	Noir	Conference	Center,	Рим,	Италија	
2013,	Sentido	Zeynep	Hotel,	Анталија,	Турција	
2012,	Efes	Sürmeli	Hotel,	Измир,	Турција	
2011,	Bahcesehir	University,	Истамбул,	Турција	
	
Прифатените	целосни	трудови	се	печатени	во	
• INSODE	–	2016,	Supported	Journals		
• INSODE	–	2015	Global	Journal	on	Technology	
• INSODE	-2014,	Global	Journal	on	Technology	
• INSODE	-2013,	Global	Journal	on	Technology	
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• INSODE	-2012,	Global	Journal	on	Technology	
• INSODE-2011,	Procedia	Technology		
	
Конференциски	опус	
INSODE-2017	 ги	вклучува	секакви	теоретски	и	практични	знаења	за	иновациите	и	компјутерските	
науки.	Повеќе	информации	на	http://www.insode.org/aim.htm		
	
Во	соработка	со	
Gazi	University	
Middlesex	University	
Akdeniz	University	
Near	East	University	
Kyrenia	University	
CQUniversity	Sydney	
Association	for	Human,	Science,	Nature,	Education	and	Technology	
	
ЖУРНАЛИ	ЗА	ПОДДРШКА	
• British	Journal	of	Educational	Technology,	SSCI	
• Chemometrics	and	Intelligent	Laboratory	Systems,	Indexed	SCI	
• Computational	Biology	and	Chemistry,	Indexed	SCI	
• Computers	and	Education,	Indexed	SSCI	&	SCI	
• Fuzzy	Sets	and	Systems,	Indexed	SCI	
• Interacting	with	Computers,	Indexed	SCI	
• Universal	Journal	on	Computer	Science	–	Indexed	in	SCI-Expanded	
• Journal	of	Computer	Methods	and	Programs	in	Biomedicine	
• Mathematical	Imaging	and	Vision,	Indexed	SCI	
• The	International	Journal	of	High	Performance	Computing	Applications	
• Global	Global	Journal	of	Computer	Sciences:	Theory	and	Research	
• Global	Journal	of	Information	Technology:	Emerging	Technologies	
	
Пријавување	на	апстракт	
• Апстрактот	може	да	биде	една	страна	долг		(150-250	зборови).		
• Апстрактот	 треба	 да	 содржи	Проблем	 што	 се	 разработува,	 Цел	 на	 трудот,	 Методи,	
Откритија	и	резултати	и	Заклучоци	и	Препораки.		

• Ако	 вашиот	 труд	 не	 е	 комплетен,	 може	 да	 го	 опишете	 проблемот	 што	 го	 разработувате	 Во	
апстрактот	мора	да	стојат	целите	имињата	на	авторите,	универзитети,	институти,	маил	адреси	и	
телефонски	броеви.	

• Step	One	(Click	Here)	of	the	Submission	Process	
• Апстрактите	 можат	 да	 бидат	 испратени	 преку	www.insode.org	или	 испратени	 ако	 атачмент	
на	insode.info@gmail.com	

	
Поднесување	на	целиот	труд	
Ве	молме	кликнете	на	линкот	за	целосен	темплејт	www.insode.org		
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Учество	на	конференцијата	
• Можете	да	учествувате	на	конференцијата	со	труд,	презентација,	постер,	панел	или	работилница	
(workshop).	

• Учесниците	 што	 не	 можат	 физички	 да	 присуствуваат	 можат	 да	 изберат	 виртуелни	
презентации.Овие	 учесници	 мора	 аплоадираат	 skype	 на	 своите	 компјутери.	 За	 повеќе	
информации	http://www.insode.org/virtual.htm		

	
	
ЗНАЧАЈНИ	ДАТАМИ	

Поднесување	на	апстрактот						 Март	31,	2017		
(Последно	продолжување)	

Целосно	поднесување	на	трудот	 Април	10,	2017	(Продолжен)	

Early	Hotel	Reservation	 Maрт	25,	2017	

Рана	Резервација	 Maрт	25,	2017	

Датуми	за	конференцијата	 20-22	Април	2017	

Camera-ready	за	публикација	 Мај	15,	2017	

	
Виза	за	Патување		
Граѓаните на некои земји треба да имаат виза за влез во Косово. Визата може лесно да 
се добие директно од канцеларијата за имиграција на Приштинскиот аеродром.	Ве	
молиме	посетете	го	Министерството	за	надворешни	работи	на	Република	Косово	за	
информации	во	врска	со	добивање	на	виза	http://www.mfa-ks.net/?page=2,87		
	
Ако	ви	треба	официјална	покана	за	добивање	на	виза,	откако	ќе	се	регистрирате	 (и	откако	ќе	 ја	
платите	котизација)	можете	да	ни	пишете	на	insode.info@gmail.com	
	
Сместување	
Приштина	е	главен	град	на	Косово.	Историските	места	имаат	посебна	убавина.	За	сместување	ве	
молиме	посетете	ја	страницата	http://www.insode.org/accammodation.htm		
	
Време	
Времето е стабилно и сончево , а просечната дневна температура се движи 
меѓу 16°C	и	23°C.		
За	повеќе	информации:		www.insode.org			
Контакт:	
E-mail:	insode.info@gmail.com			
Web:			www.insode.org		

Други	интернационални	конференции	и	бесплатни	прегледи	на	трудовите	

www.awer-center.org	


