
Почитувани колешки и колеги, 

Со голема чест Ве покануваме да земете учество на првата МЕЕТ конференција, 
организирана од студентите на Филозофскиот факултет во соработка со студентите на 
Педагошкиот факултет, поддржана од Комисијата за наука при Универзитетското 
студентско собрание на УКИМ. Конференцијата ќе се оддржи на 14/15/16 октомври 2020 
година во Големиот амфитеатар на Филозофскиот факултет, Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј – Скопје’’. 

Тема на разговор ќе биде:                                                                                                                       
Природните непогоди и епидемиите од аспект на општествените и хуманистичките 
науки,                                                                                                                                                                   
каде што студентите треба да извршат научно истражување за предизвиците со кои се 
соочувало општеството и за влијанието на природните феномени врз науката.  

 Рокот за испраќање на Апстрактот ќе биде продолжен до 15.08.2020 и истиот ќе 
треба да биде испратен на следниов линк.  
(https://forms.gle/1G7u5VcHNi3qw19n7).      
Повратна информација со резултатите ќе добиете две недели по завршувањето на 
рокот за повици за апстракти.       
Избраните студенти кои ќе учествуваат на конференцијата ќе треба да го поднесат 
целокупниот научен труд 15 дена по објавувањето на резултатите. 
 

 Право на учество имаат сите студенти на додипломски студии за кои е 
задолжително менторство на трудот од страна на професор, како и студенти на 
постдипломски студии. 
 

 Еден труд може да биде изработен од најмногу два учесници (студенти). 
 

 Рецензија на пријавените трудови ќе се врши од страна на Научниот одбор. 
Трудовите коишто ќе бидат изработени според официјалното упатство, навремено 
испратени и прифатени од страна на Научниот одбор, ќе бидат објавени во Првото 
студентско списание на УКИМ. 
 

 Работни јазици:      
Трудовите испратени од студенти на Филозофскиот факултет треба да бидат 
напишани и презентирани на македонски јазик.                                 
Трудовите испратени од студенти на Педагошкиот факултет, согласно работењето 
на Педагошкиот факултет, можат да бидат напишани и презентирани на 
македонски, албански и турски јазик, со тоа што трудовите изработени на албански 
и турски јазик, дополнително, треба да содржат резиме на македонски јазик. 



 Времетраењето на излагањето ќе биде 15 минути, плус додатни 5 минути за 
дискусија. 
 

 Самото учество на конференцијата ќе биде подложено на котизација од 600 
денари кои ќе ги покријат тридневните трошоци за храна и материјали. 

 

За повеќе информации во врска со конференцијата како и темата на творење заследете нè 
на:                                                                                                                                                               
Фејсбук (https://www.facebook.com/MEET.conference20/),                                                                                                                             
Инстаграм (https://www.instagram.com/meet.conference/)                                                                                                                              
или контактирајте нè на следнава електронска адреса                                                        
MEETkonferencija@gmail.com  

Ве очекуваме,                                                                                                                           
Организациониот одбор на МЕЕТ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упатство за пишување апстракт и научен труд 

 

Апстрактот треба да содржи до 300 зборови каде што ќе биде искажана основната идеја 
која се разработува во трудот.  

 Текстот треба да биде напишан во Microsoft Office Word формат или во PDF 
формат со фонт Times New Roman.  

 Големина на текст 12 (освен насловот). 
 Текстот да е во едноколонски формат и целосно подреден од двете страни 

(Justified– Ctrl + J).  
 Растојанието меѓу редовите да биде 1.5.  
 На горниот дел, од левата страна да бидат испишани: името и презимето на 

авторот/ите, број на индекс, институтот и факултетот нa којшто студира/ат 
авторот/ите и името на менторот. 

 Насловот треба да биде болдиран и сместен во средишниот дел (center text – Ctrl + 
E), а големината на фонтот да биде 16.  

 На крајот од текстот, во долната лева страна да се напишат до пет клучни зборови.  
 Сите апстракти треба да бидат напишани на еден од работните јазици (македонски, 

албански, турски) и на англиски јазик.    

Трудот треба да биде напишан според истите горенаведени правила за апстрактот.  

 Текстот треба да содржи воведен, главен и заклучен дел распространет на 8 
страници (А4 формат).  

 За учесниците кои се студенти на додипломски студии е задолжително менторство 
на трудот од страна на професор со цел да се зголеми квалитетот на пријавените 
трудови.  

 Научните трудови на студентите од Педагошкиот факултет кои ќе бидат напишани 
на албански и турски јазик, задолжително треба да содржат и резиме на македонски 
јазик. 

Трудовите кои не се работени според овој образец и не ги почитуваат правилата 
дефинирани во него нема да бидат прифатени и ќе им бидат вратени на авторите со цел 
соодветно уредување. 

 


