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Повик за научни трудови

Меѓународниот Универзитет во Струга, 

во соработка со Универзитетот „Александр Џувани“ – Елбасан,

Универзитетот „Исмаил Ќемали“ – Валона 

со партнер:
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Project Entral

Ги поканува сите истражувачи, да учествуваат на 

Осмата Меѓународна Нучна Конференција

Добредојдени сте да ги испратите Вашите апстракти за учество на 9-та Меѓународна 
Научна Конференција (SCfSD 2022), која ќе се одржи на 3 Јуни 2022, во Струга на тема:

“Scientific Challenges for Sustainable Development”
Детални информации за специфични теми во областа на економските науки, 
информатичката технологија, правото и политичките науки, се наведени во 

продолжение на Повикот за трудови

Меѓународен Универзитет во Струга,
Струга, Република Северна Македонија



Теми од областа на економија, меѓународен бизнис, менаџмент и маркетинг

•Меѓународна економија и меѓународен бизнис
•Улогата на владата во справувањето со економски 
и финансиски кризи 
•Можности и закани од Финансиската глобализација 
•Меѓународна Енономска Политика
•Организација и Менаџмент
•Менаџирање на знаењето
•Менаџмент на човечки ресурси и мотивациони 
текники
•Однесување на потрошувачите и дигитално 
однесување на потрошувачите
•Маркетинг на социјалните медии и буз маркетинг
•Е-бизнис и е-трговија
•Корпоративна општествена одговорност и 
одржливост
•Финансирање на претприемиштвото и странски 
директни инвестиции
•Е влада

•Оддржливост на стратешкиот бизнис
•Рурален маркетинг
•Работа, Култура и Организации
•Менаџирање на разновидност во бизнисот
•Развој на менаџментот и достигнување на 
раководството 
•Однесување на организациите
•Стратешки менаџмент на интелектуалната 
сопственост
•Технологија и Оперативен менаџемент
•Канали на маркетинг и стратешко управување со 
продажната сила  
•Стратегии за управување на синџирот на 
снабдување
•Оддржлив развој на бизнисот
•Концепти на претпријатија и проблеми
•Интегрирани маркетинг комуникации
•Климатските промени: Причини и влијанија врз 
меѓународните бизниси и нивната стратегија
•Оддржлив маркетинг и стратегии

Теми од областа на туризам и екологија

•Екологија, еко-туризам и одржлив развој 
•Индикатори на одржлив развој 
•Заштита на биодиверзитетот за економски 
квалитет на животната средина
•Правни аспекти на заштитата на животната 
средина во Р. Македонија и земјите од регионот
 •Маркетинг менаџмент на дестинацијата

•Ниша туризам 
•Климатски промени и туризам
•Вклученост на општеството во развојот на 
туризмот
•Однесување на потрошувачите во 
угостителството и туризмот
•Идни трендови во угостителството и 
менаџирање на маркетингот во туризмот

Теми од областа на информатичката технологија

•Information systems and Knowledge Management
•Communications and Networking
•Data Mining and Data Visualization
•e-Business, e-Government, e-Learning and e-Com-
merce
•Computer Networks
•Network Security
•Network Communications
•Social Computing, Social Internet of Things and 
Swarm Intelligence Networks
•Human-centric Cyber-Physical Systems
•Internet of Thinking and Creation  
•Affective Computing 
•Brain-Computer Interface/Brain-Machine Interface 

•e-Learning and MOOCs 
•Mobile and Smart Healthcare 
•Security, Privacy and Trust Issues in IoP
•Management Information Systems
•Distributed Computer Systems
•Computer Networks and Communication
•Information Storage
•Trusted Computing and Fault-Tolerant 
Computing
•Brain Informatics Sensing and Processing
•Operating Systems
•Software Engineering
•Information Security
•Web Technology



Теми од областа на право

•Политички и правни гледишта и одразот на 
јавното мислење
•Уметност на преговарање и решавање на 
спорови
•Нов светски поредок: Глобална влада или 
системско балансирање 
•Нерешени Балкански дилеми 
•Религиозни прашања и нивното влијание врз 
националната безбедност (во регионот) 
•Општа теорија на право и држава 
•Демократски норми и вредности: NGOs и 
нивната улога
•Трговија со луѓе и организиран криминал 
•Институции и бирократија 
•Кохезија на законите и пропусти во фазите на 
истрага
•Развој 
•Специфичности на религиските верувања и 
нивното влијание врз Албанското прашање
•Радикализацијата на религиозните верувања 
како закана за регионалната – глобалната 
безбедност 
•Политички режими, политички идеологии, 
политички партии и избори
• Влијанието од пристапот на внатрешниот 
пазар на ЕУ врз социјалниот модел 
•Закон за сајбер безбедност и прашања од 
политиката 
•Улогата на медиумите во 21-от век, четвртата 
јурисдикција на државата
•Компаративен метод на најдемократските 
устави во светот
•Криминална психологија 

•Дроги, Криминал и Општество
•Младински криминал и младинска правда 
•Жртви и виктимологија 
•Меѓународен Тероризам 
•Глобализација, Моќ и Идентитет 
•Пол и закон 
•Сексуалност и закон 
•Реални и виртуекни светови: Социологијата на 
сајбер просторот 
• Семејството, Општеството и криминалот 
•Социјалната психологија на насилството и 
криминалот 
•Корпоративна кривична одговорност 
•Криминална правда 
•Социо-правни студии 
•Социологија на раса и етничка припадност 
•Социјална изградба на сексуалност 
•Културна разновидност и право 
•Човекови права и граѓански одговорности 
•Сиромаштија, нееднаквост и социјални 
причини за криминал 
•Глобализација, закон и човечки развој 
•Глобализација и социо-економски развој 
•Нова технологија и економска трансформација 
•Закон за миграција и имиграциски политики 
•Корпоративно управување и корпоративна 
социјална одговорност 
•Глобализација и политика 
•Политички учество и претставување  
•Управување и јавна политика 
•Род, сексуалност и политика 
•Политичка економија, активизам и 
алтернативни економски стратегии 
•Меѓународно управување, конфликт и развој 

Теми од областа на образование

•Различни наставни методи
•Новите генерации бараат нови наставни методи
•Компјутерско базирано образование
•Професионални и етички дилеми во 
образованието
• Посебни образовни потреби
• Здравствено образование и унапредување
• Интернет образование
• Интеркултурна комуникација
• Етно-лингвистика
• Европски студии
• Настава по јазик и тестирање
• Рано образование во детството

•Англиска граматика: Пропусти во статијата 
на англиски јазик и нејзините еквиваленти на 
албански јазик
•Професионалниот развој на едукаторите во 
текот на нивниот професионален живот 
• Интердисциплинарни области на ИКТ 
образование
• Педагогија во развојната околина
• Јазици поврзани со образованието
• Образовна политика и лидерство
• Стратегии и алатки за предавање и учење
• Изведби на технологија
• Технологија во учењето
• Доживотно учење



Важни информации

Место и време: 
Нас. Езерски Лозја 1, Струга 6330, Струга, Р. Северна Македонија 19 Јуни 2020 

Јазик на конференцијата: 
Албански, Англиски и Македонски.

Уплата и публикација:
Уплатата за конференција: 50 евра за првиот автор, 30 евра за вториот автор ( во уплатата се вклучени 
материјалите од конференцијата и публикација на трудовите во научно списание на конференцијата со 
ИСБН број) 

Метод на плаќање:

Уплатата може да се реализира и на денот на конференцијата

Правилата за апстрактот се наведени во наредниов линк:  
https://iust.edu.mk/research/

Контакт:
E-mail: iusconference2022@eust.edu.mk
Web site: www.iust.edu.mk
Координатори: (IUS) MSc. Armir Ziba (a.ziba@eust.edu.mk); MSc. Abidin Trena (a.trena@eust.edu.mk)
            (UV) Dr. Eva Cipi (eva.cipi@univlora.edu.al)
            (UE) PhD Cand. Eda Cela (eda.cela@uniel.edu.al)

Важни датуми

Во Северна Македонија
UNI BANK
Recipient: International University Struga
Account. 240230001908444
Purpose of payment: conference fee
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MEGUNARODEN UNIVERZITET VO STRUGA
IBAN: MK07 240230001908444
SWIFT: UIBMMK22
UNIVERSAL INVESTMENT BANK AD SKOPJE
MAKSIM GORKI 6 R.MACEDONIA


