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Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimit të 

shoqërive ballkanike pas Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 
 
 

Konferenca Ndërkombëtare 
1 Prill, 2016 

Ulqin, Republika e Malit të Zi 
	

	

Qëllim i konferencës:  
  
Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim në vazhdën e angazhimeve të veta, kësaj radhe është përcaktuar që të 
organizojë këtë konferencë me qëllim që nga këndi shkencor të analizojë përpjekjet, sfidat dhe mundësitë e 
shoqërive të Ballkanit në procesin e integrimeve evropiane. Të vetëdijshëm për proceset e ndërlikuara që po kalojnë 
vendet ballkanike, rrugëtimi drejt Union Evropian mbetet e vetja alternativë. Shoqëritë tona, edhe pse më shumë 
vështirësi, arritën që t'i kalojnë fazat e vështira të para anëtarësimit dhe nënshkrimit të MSA-ve. Pavarësisht kësaj, 
krijimi i raporteve të reja kontraktuale më UE - në shoqëritë dhe vendet tona i vendos para detyrave të rëndësishme. 
Prandaj, qëllimi i kësaj konferencë do të jetë fokusimi i qartë dhe thelbësor i kontribuuesve që nëpërmjet punimeve 
shkencore nga kjo fushë, investimet t'i trajtohen në aspektin shumë-dimensional duke i përfshire të gjitha sferat e 
jetës shoqërore - ekonomike. 
Bazuar në qëllimin e kësaj konference i njoftojmë të gjitha kontribuuesit potencial shkencorë që punimet e tyre të 
jenë në funksion të qëllimit të kësaj konference. Në të kundërtën, pavarësisht nivelit dhe cilësisë së kontributeve, në 
qoftë se ato nuk janë në përputhje me qëllimin, do të jemi të detyruar që t'i mos i marrim parasysh.     
 
 
 
 



 

 
Objektivat dhe qëllimet e konferencës së VIII-të Ndërkombëtare 
 
- Objektivi 1: Konferenca e VIII-të ndërkombëtare synon të bëjë bashkë shkencëtarë, akademikë, ekspertë të 
fushave të ndryshme me qëllim që të gjithë të mund t'i zgjerojnë njohuritë e tyre specifike dhe të përgjithshme dhe të 
shkëmbejnë ide dhe mendime mbi sfidat dhe mundësitë e investimeve;  
 
- Objektivi 2: Gjithashtu konferenca synon të ofrojë një forum ndërdisiplinor për studiuesit, praktikantët dhe 
profesorët pjesëmarrës por edhe për hulumtuesit pa lënë anash diskutimet për inovacionet, tendencat, shqetësimet 
dhe sfidat e hasura në krijimin e një shoqërie moderne dhe zgjidhjet e mundshme për  çështjet e investimeve pas 
nënshkrimit të MSA - vë. 
 
- Objektivi 3: të publikojë punime me vlera shkencore dhe praktike të cilat kontribuojnë dhe i shërbejnë hulumtuesve, 
politikë-bërësve, shoqërisë dhe vendit për marrje të masave për përmirësim.  
 
 

Gjuha: anglisht, shqip dhe në gjuhën malazeze. 

 
Tarifa:   
 

• 80€ (për pjesëmarrës) për çdo bashkautor pjesëmarrës shtesë +50 €, kurse për bashkautor që nuk do jenë 
pranishëm në konferencë paguhet shtesa +20 €. 

Tarifa e regjistrimit përfshin: pjesëmarrjen në konferencë, certifikatat e frekuentimit, materialet e punës, 
përmbledhjen e të gjitha publikimeve në mënyrë elektronike (PDF) dhe versionin e printuar (do të jepet pas 
konferencës). Akomodimi, darka me datën 31 Mars dhe dreka pas konferencës me 1 Prill. 

 
Publikimi i punimeve 
 
Punimet që janë paraqitur në konferencë do të publikohen në formë individuale dhe përmbledhje në formatin 
elektronik PDF në internet në http://ekonomskiinstitut.com/al/sq/publikime/ me ISSN 2337-0521 dhe në kopje të fortë 
ISSN 1800-9794, E COBISS.CG-ID 22703888.  
Në mënyrë që autorëve tu publikohen kontributet e tyre në Google Schoolar janë të detyruar që të përfillin dhe të 
konfigurojnë punimin e tyre sipas formës e cila i bashkëngjitet kësaj ftese. 
 
Detajet e pagesës: 
 
Tarifa e regjistrimit duhet të paguhet:   

• Për autorët e Malit të zi 
Instituti për kërkime shkencore - Ulqin 
Atlas Bank 505 – 122830 - 84  

• Për autorët e Shqipërisë dhe Maqedonisë 
Raiffeisen Bank – Elez Osmanoviq 
0001691760 në Euro 

• Për autorët nga Kosova 
Procredit Banka – Elez Osmanoviq 
1117006764000143 

 



 

 

Dëshminë e pagesës (kopje e pagesës) dhe formularin e aplikimit të plotësuar (madje edhe për ata të gatshëm për të 
marrë pjesë në Konferencën pa një punim) duhet të dorëzohen në adresën e mëposhtme: centarulcinj@hotmail.com 

Nëse keni vështirësi të bëni pagesën nga vendi juaj, ju lutem na kontaktoni për mundësinë e marrëveshjes për 
pagesë në para të gatshme gjatë ditëve të Konferencës. 
 
Paraqitja  
Autorët janë të ftuar të dorëzojnë punimet në mënyrë elektronike në adresën e-mailit:centarulcinj@hotmail.com 

 

Afatet Kohore 

- Dorëzimi i punimeve është deri më 15 Mars 2016  

- Punimet të cilat nuk i plotësojnë kriteret dhe qëllimet e konferencës nuk do merren parasysh. 
 
Fushat e kontributeve 

1. Ekonomi	
2. Turizëm			
3. Drejtësi		
4. Politikë	
5. Sociale		
6. Edukim	
7. Relacioneve	të	integrimeve		

Të	tjetra	që	janë	në	përputhje	me	qëllimet	dhe	objektivat	e	konferencës.			
	

Ju	lutemi	të	dërgoni	dorëshkrimin	tuaj	formatuar	në	përputhje	me	kërkesat	e	bashkangjitura	në	emailin:	
centarulcinj@hotmail.com	
 
 
Komiteti Organizativ 
 

1. Armand	Krasniqi		

2. Edmond	Beqiri		

3. Kastriot	Plakaj			

4. Denis	Spahija		

5. Osmanoviq	Artan		

6. Vait	Nikaj	

 

 


