28.09.2020.
УПУТСТВО ЗА УЧЕШЋЕ НА 19-ТОМ СИМПОЗИЈУМУ
Поштовани аутори,
Као што сте већ добили обавештења од ваших комисија, ваш рад је прихваћен за
19. Симпозијум CIGRE Србија – Управљање, телекомуникације и заштита у
електроенергетском систему.
Урађене су рецензије и припремљена питања и коментари које ћете добити од
надлежних стручних известилаца СТК.
У Републици Србији је у току епидемија COVID-19. Према препоруци да се поштују
превентивне мере у циљу смањења ризика настанка и преношења вирусне инфекције,
Организациони одбор је предложио а Извршни одбор CIGRE Србија прихватио и изгласао
одлуку да се 19. Симпозијум CIGRE Србија одржи даљински у форми е-сесија.
У том контексту вас обавештавамо да је за потребе е-сесије потребно припремити
презентације у форми која је приложена уз ово упутство (19. simpozijum CIGRE Srbija
prezentacija radova template.pptx).
Презентовање ће се вршити путем Cisco Webex интернет платформе за онлајн
конференције. У том смислу рачунар учесника мора бити опремљен веб-камером,
слушалицама и микрофоном за desktop рачунаре, а лаптопови (ноутбукови), таблети
мобилни телефони већ имају ту опрему, а за њих је, свакао, пожељно да имате слушалице
са микрофоном, преко којих иначе слушате музику.
Параметре за приступ конференцијској платформи ћете накнадно добити путем
електронске поруке од организатора 19. Симпозијума.
Презентације треба припремити тако да:
-

презентовање не траје дуже од 12 минута,
има највише 12 слајдова (са насловном и последњом страном, без одговора на
питања известиоца)

Презентације је потребно доставити Секретаријату CIGRE Србија најкасније до 09.10.2020.
године. Рецензенти из надлежних СТК ће прегледати презентације, а аутори ће бити
контактирани уколико је потребно извршити корекције.

Аутори ће презентације презентовати са својих рачунара (уз додељено право за
презентовање од стране домаћина сесије). Ако аутор за то нема услова, презентација ће
бити пуштена са рачунара домаћина (“host“) онлајн сесије 19. Симпозијума уз звучни
пренос презентовања са рачунара (лаптопа, таблета, мобилног телефона) аутора.
Након презентовања, домаћин онлајн сесије (председник и/или секретар СТК) ће
поставити питања аутору везана за рад, а на која ће он моћи да одговара највише 3
минута.
Свим учесницима Е-Seesion 19. Симпозијум CIGRE Србија – Управљање, телекомуникације
и заштита у електроенергетском систему биће омогућено учешће у дискусији након
презентације аутора стручних радова и одговора на питање рецензената, како Cisco
Webex интернет платформе за онлајн конференције има могућност интерактивног chat-a у
писаном облику током Симпозијума, на следећа два начина:
▪
▪

можете своја питања или дискусију изложити у писаном облику у интерактивног
chat-у за време излагања аутора стручног рада,
можете да се преко интерактивног chat-а за време излагања аутора стручног рада
само да напишете поруку да желите да учествујете у дискусији након озлагања
аутора стручног рада, председавајући Сесије на Симпозијуму CIGRE Србија
(председник СТК CIGRE Србија са својим сарадницима, секретаром и стручним
известиоцима) ће вас записати и укључити у дискусију да поставите питање и
добијете одговор аутора стручног рада, редоследом који предеседавајући Сесије
одреди.

Да би аутори били у могућности да учествују на даљинским е-сесијама 19-тог
Симпозијума, потребно је да се региструју уплаћивањем котизације према упутству
(Registracioni formular - Prijava ucesca 19 simpozijum.docx).
Даљинске Е-сесије 19-ог симпозијума ће се одржати према следећем оријентационом
распореду:
СТК Ц2 среда, 21.10.2020, од 10.00-15.00 ч
СТК Д2 четвртак, 22.10.2020, од 10.00-15.00 ч
СТК Б5 петак, 23.10.2020, од 10.00-13.00 ч
Информације о 19. Симпозијуму можете наћи и на веб страници
http://www.cigresrbija.rs/19simpozijum.html

Захваљујемо вам се на учествовању и надамо се да ћете имате могућност да присуствујете
и учествујете у раду Е-сесија 19. Симпозијума CIGRE Србија – Управљање,
телекомуникације и заштита у електроенергетском систему.
Организациони одбор 19. Симпозијум
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