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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 e zhvillimit 

ekonomik të vendit dhe vendeve të rajonit .  

Prandaj, qëllimi i kësaj konference do të jetë fokusimi i qartë dhe thelbësor 

i kontribuesve që nëpërmjet punimeve shkencore t'i trajtohen në aspektin 

shumë-dimensional duke i përfshirë të gjitha sferat e jetës shoqërore - 

ekonomike. 

Bazuar në qëllimin e kësaj konference i njoftojmë të gjitha kontribuesit potencial 

shkencorë që punimet e tyre të jenë në funksion të qëllimit të kësaj konference.     

 

 

 



 

Objektivat dhe qëllimet e konferencës së IX-të Ndërkombëtare 

 

  Objektivi 1: Konferenca e IX-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 rolin e shkencës në zhvillimin ekonomik të 

vendit dhe vendëve të rajonit.  

 

  Objektivi 2: Gjithashtu konferenca synon të ofrojë një forum ndër disiplinor 

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  të  

investimeve për zhvillimin ekonomik.. 

 

 

  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.  

 

 

Afatet Kohore 

- Dorëzimi i punimeve, deri më 15 Mars 2017  

- Punimet të cilat nuk i plotësojnë kriteret dhe qëllimet e konferencës nuk 

do merren parasysh. 

 

Fushat e kontributeve 

1. Shkencat ekonomike 

2. Skencat Juridike 

3. Shkencat politike 

4. Mardhëniet ndërkombëtare 

5. Diplomaci 

6. Gazetari 

7. Relacioneve të integrimeve  

8. Teknologji informative dhe komunikuese 

9. Gjuhë dhe letërsi 

10. Integrime Evropiane 

 

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



 

 

 

Publikimi i punimeve 

 

 

Punimet që janë paraqitur në konferencë do të publikohen në formë individuale 

i botuar në “Proceedings”, të indeksuar me kod ISSN-je dhe përmbledhje në 

formatin elektronik PDF në internet në:  

 

http://ekonomskiinstitut.com/al/sq/publikime/  

ISSN 2337-0521 dhe në kopje të fortë 

ISSN 1800-9794, E COBISS.CG-ID 22703888.  

 

 

 

 

Tarifa:   

 

 

50 €  (për pjesëmarrës) për çdo bashkautor pjesëmarrës shtesë + 30 €. 

 

Tarifa e pagesës përfshinë: Akomodimi në hotel, darka me datën 29 Mars dhe 

dreka e përbashkët pas Konferencës me 30 prill, çertifikatat e frekuentimit, 

materialet e punës, përmbledhjen e të gjitha publikimeve në mënyrë elektronike 

(PDF) dhe versionin e botuar.  

 

 

 

 

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 

 

http://ekonomskiinstitut.com/al/sq/publikime/


 

 

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 
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Udhëzime mbi shkrimin e punimit: 

 

FORMA E ABSTRAKTIT 

Titulli i Punimit 

(14 points Times New Roman, Bold, Centered) 

(12 Points Times New Roman, Bold, Centered) 

Emri dhe Mbiemri - 1 

Institucioni ku punon  (12 Times New Roman, qendër, për autorin numër 1) 

 

Emri dhe Mbiemri  - 2, 

Institucioni ku punon(12 Times New Roman, qendër, për autorin numër 2) 

 

Abstrakt (12 Times New Roman, Bold, qendër) Përmbledhja duhet të jetë e 

kufizuar në një maksimum prej 250-300 fjalë. Abstrakti është një paragraf, i 

vetëm-hapsirë, me hyrje, përmbledhje nga elementët më të rëndësishme të 

punimit.  

Autorët janë të detyruar të deklarojnë në mënyrë të qartë përmbajtjen dhe 

qëllimin e studimit të tyre, duke përfshirë: hyrje, pyetjet kërkimore, metodat e 

aplikuara shkencore, gjetjet, rezultatet kryesore, rekomandimet dhe sugjerime.  

Abstrakti duhet të jetë i shkruar në Microsoft Word.  

Keywords: Në këtë pjesë duhet të përfshijë më së shumti 5 fjalë kyçe të lidhura 

me studimin, të ndare me presje. (12 Points Times New Roman, Italicize Each 

Word) 

Madhësia e faqës - A4, Normal 

Gjuha: anglisht, shqip dhe në gjuhën malazeze (një nga gjuhët)   

 

INSTITUTI PËR HULUMTIME SHKENCORE DHE ZHVILLIM 
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         +382 69 079 785 


