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Почитувани, 

 

Центарот за иновации и развој ИНОС - Прилеп во рамките на проектот “Истражувај на 

тема: Корона вирусот – тест за дигиталното општество” објавува Награден повик за 

истражувачки проекти за студенти на тема: “Корона вирусот – тест за дигиталното 

општество”. Проектот е финансиран и поддржан од Цивика мобилитас.  

Главна цел на проектот е активно вклучување на студентите во истражувачката работа и 

истиот е наменет за сите студенти од сите циклуси на студирање. Со учеството и 

изработката на истражувачки проект секој студент добива Сертификат за учество, 

објавување на трудот во посебен Зборник на истражувачки проекти со ИССН број, а за 

најдобрите 3 истражувачки проекти има парични награди од по 10.000,оо денари. 

Во таа насока ги покануваме сите студенти да земат активно учество преку изработка на 

истражувачки проекти, како и да бидат дел од следните online настани: 

- 12 Октомври 2021 година во 17:00 часот – online инфо сесија за проектот и повикот 

на следниот линк инфо сесија  

- 20 Октомври 2021 година во 17:00 часот – online едукативно предавање за Вовед во 

методологија на истражување на следниот линк предавање 

- 13 Декември 2021 година во 17:00 часот – online презентација на истражувачките 

проекти на следниот линк презентација 

Со цел поголема вклученост на студентите во истражувачката активност и стекнување 

искуство, Ве замолуваме повикот да го проследите до Вашите студенти.  

Во прилог Ви испраќаме дополнителни информации за истиот. Истите се прикачени на 

следниот линк материјали.  

 

Ви благодариме за соработката! 

Со почит, 

Центар за иновации и развој Инос Прилеп 

mailto:centarinos@gmail.com
https://meet.google.com/noy-oycz-fsg
https://meet.google.com/dkb-sksp-zcu
https://meet.google.com/vbv-ebdt-rtr
https://drive.google.com/drive/folders/1RA1gMRjZMM5ZM0fdDP4pR8acKodSFYdS?usp=sharing


            

 

 

За повикот  

Центарот за иновации и развој ИНОС - Прилеп во рамките на проектот “Истражувај 

на тема: Корона вирусот – тест за дигиталното општество” објавува Повик за 

истражувачки проекти на тема: “Корона вирусот – тест за дигиталното општество”. 

Проектот е финансиран и поддржан од Цивика мобилитас.  

 Во услови на пандемијата од вирусот Covid 19, се нагласува потребата најголем дел од 

активностите да бидат реализирани по електронски пат со користење на дигиталните 

решенија. Како резулат на тоа се менува целокупната реалност во земјите, но и се 

појавуваат голем број прашања како на пример: колку ние, но и останите земји сме 

спремни за дигитално општество, кои се предности и слабостите од истото, со какви 

пречки се соочуваме во ова дигитално општество, кои сектори во Република Северна 

Македонија бележат успех во дигиталниот свет, а кои се соочуваат со проблеми, како 

дигитализацијата влијае врз невработеноста во тие сектори, колку има дигитализацијата 

по факултетите, колку се дигитализирани библиотеките  и слично. Овие проблеми 

отвараат простор за многу истражувања, кои  би биле основа за креирање на политики, 

базирани на факти и анализи. Исто така тие даваат можност да се превземаат чекори во 

насока на зголемување на нивото на дигитализација во нашата земја. 

Со цел да се истражат овие, но и други прашања поврзани со дигиталното општество со 

овој проект се предвидува студентите активно да се вклучат во истражувачката работа 

преку изработка на истражувачки проекти  и да дадат свој допринос на истражување на 

новата реалност.   

Заинтересираните студенти потребно е да ја пополнат следната пријава.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc86nNGC1CtOkoOgEuNwNgGSNampD5I4U2W0k9tO1Hu1nbrKQ/viewform


            

Правила за учество  

 Право на учество имаат сите студенти кои се запишани на прв, втор и трет циклус 

студии на Универзитетите регистрирани во Северна Македонија.  

 Еден автор може да поднесе или да учествува во изработката на еден труд. 

 Нема ограничувања во однос на областа на пишување, но да биде во склоп на 

главната тема. 

 Проектот треба да биде изработен на Македонски јазик.  

Процес на рецензирање  

Проектите ќе се оценуваат по неколку критериуми: нивната оргиналност, структура на 

аргументи, ригор на одбраната на тезите и ставовите, квалитетот на пишување и 

изведување на заклучоци.  

Проектите ќе бидат доставени на blind рецензија од двајца рецензенти, експерти во 

соодветните области. Одлуките на рецензентите и Одборот за доделување на наградите 

се конечни.   

 

Важни датуми 

-  12 Октомври 2021 година во 17:00 часот – online инфо сесија за проектот и 

повикот на следниот линк инфо сесија  

- 20 Октомври 2021 година во 17:00 часот – online едукативно предавање за 

Вовед во методологија на истражување на следниот линк предавање 

- 30 Ноември 2021 – краен рок за поднесување на истражувачки проект 

- 13 Декември 2021 година во 17:00 часот – online презентација на 

истражувачките проекти на следниот линк презентација 

- 15 Декември 2021 – прогласување на најдобрите и доделување награди 

 

Што добивате?  

 Парични награди за најдобрите (3х10.000 денари) 

 Сертификат за сите учесници 

 Објавување на истражувачкиот проект во Зборник со ИССН број 

 Стекнување истражувачко искуство 

 Збогатување на Вашето CV  

https://meet.google.com/noy-oycz-fsg
https://meet.google.com/dkb-sksp-zcu
https://meet.google.com/vbv-ebdt-rtr



