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Драги колеги
• Последен рок за поднесување на предлози: Март 31, 2017 (последно продолжување)

•

Thomson Reuters
Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) или во
SCOPUS индексирани журнали како специјални изданија.
Избраните трудови ќе бидат публикувани во поддржаните

• Останатите прифатени трудови целосно ќе бидат објавени во водечки интернационални
издавачи (во зависност од договорот) 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.
•
•
•
•
•
•
•
•

Книга со апстракти
Сертификат за учество
Влез за сите работилници
Влез за коктелот за добредојде (20 April 2017, 18:00 - 20:00)
Чанта за конференцијата
Топли пијалоци
Wireless Интернет конекција
Целодневна екскурзија, историски места и шопинг (22 April 2017, 09:00 – 18:00)

•

За повеќе информации, ве молиме посетете ја официјалната web страна на
конференцијата:: www.wcetr.org

CLICK HERE TO SUBMIT ABSTRACTS TO THIS
CONFERENCE
Апстрактите мора да бидат напишани на англиски, а можат да се испратат по маил како
атачмент на wcetr.info@gmail.com
Се надеваме дека ќе се сретнеме во AAB University (College) во Приштина, Косово

Huseyin Uzunboylu, Near East University, Кипар
Mentor Hamiti, AAB University, Република Косово

Конференциски опус
WCETR-2017 ги вклучува секакви теоретски и практични знаења за образовни
технологии.Повеќе информации на http://www.awer-center.org/wcetr/aim.htm
Претходни конференции
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•
•
•
•
•
•

2016, Анталија, Турција
2015, Kyrenia, Кипар
2014, Barcelona, Шпанија
2013, Анталија, Турција
2012, Nicosia, Кипар
2011, Kyrenia, Кипар

ВО СОРАБОТКА СО
Alcala University, Шпанија
Anadolu University, Турција
Ankara University, Турција
Johns Hopkins University, САД
Middlesex University, Англија
Near East University, Кипар
Open University, Англија
Pretoria University, Јужна Африка
University of Kyrenia, Кипар
Целосните трудови ќе бидат објавени во WCETR конференциски зборници:

•
•

индексирани во Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS) Conference
Proceedings Citation Index)
броени во листата на EBSCO database of Conference Proceedings

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 само проблемот што го разработувате.
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• Во апстрактот мора да стојат целите имињата на авторите, универзитети, институти, маил
адреси и телефонски броеви.
• Апстрактите можат да бидат испратени преку www.wcetr.org или како атачмент
на wcetr.info@gmail.com

PLEASE CLICK HERE FOR THE SUBMISSION PROCESS
ЖУРНАЛИ ЗА ПОДДРШКА

• Авторите на прифатените трудови се охрабруваат да поднесат проширена верзија за
печатење во регуларни изданија на журнали со репутација, наместо печатење во зборникот
на трудови од конференцијата. Нови формулари за права би требало да се потпишат со
соодветните журнали.
Журналите кои досега го потврдиле своето учество ( се очекува зголемување на листата
наредниве денови)
• British Journal of Educational Technology (Indexed in SSCI)
• Computers and Education (Indexed in SSCI and SCI)
• Asia Pacific Education Review (Indexed in SSCI)
• Teaching in Higher Education (Indexed in SSCI)
• Educational Technology Research and Development (Indexed in SSCI)
• Anthropologist (Indexed in SCOPUS)
• Cypriot Journal of Educational Sciences
• International Journal of Learning & Teaching
• World Journal on Educational Technology
• Contemporary Educational Researches Journal
• Global Journal of Information Technology
• Global Journal on Technology
• Global Journal on Humanities & Social Sciences
• International Journal of Innovative Research in Education
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.awer-center.org/wcetr/virtual.htm
ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ
Поднесување на апстрактот

31 Март 2017
(Последно продолжување)

Целосно поднесување на трудот

10 Април 2017 (Продолжен)

Рана Регистрација

25 Март 2017

Рана резервација на хотелско сместување

25 Март 2017

Датуми за конференцијата

20-22 Април 2017
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Camera-ready за публикација

30 Мај 2017

# По испраќањето на апстрактите, авторите на апстрактите ќе бидат известени за два дена
## По испраќањето на целиот труд, авторите ќе бидат известени за четири дена

Контакт информации може да добиете на:
E-mail: wcetr.info@gmail.com
Web: www.wcetr.org
Повеќе Интернационални конференции
Academic World Education and Research Center – непрофитна организација
Ве молиме посетете ја страницата

www.awer-center.org

Ве молиме не одговарајте на оваа маил адреса. Таа е само за испраќање
Извинување за повеќекратно информирање. Ве молиме испратете ја информацијата до заинтересирани колеги и студенти
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