
 

  
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



1. SESIONI PËR EKONOMI 
 Zhvillimi ekonomik në zona ku jetojnë 

pakicat kombëtare; 

 Përgjegjësitë shtetërore për zhvillim të 

barabartë e të drejtë ekonomik  

 Aktulitetet politiko-ekonomik 

 Mundësia për transformim pozitiv të 

shoqërisë 

 Reforma e politikave ekonomike 

 Kriza ekonomike globale dhe rregullimi 

 Sfidat në udhëheqjen e politikës 

monetare 

 Kriza financiare, politikat dhe 

shpërndarjet e të ardhurave në rajone 

 Politikat industriale dhe çështjet e 

riindustrializimit 

 Rritja financiare kundrejt stabilitetit 

 Konkurrenca kombëtare dhe si ta rrisim 

atë 

 Decentralizimi dhe rritja ekonomike 

 Papunësia 

 Performanca financiare e kompanive 

publike 

 Kreditë me probleme - ndikimi në 

ecurinë makroekonomike 

 Procesi i integrimit në Bashkimin 

Evropian 

 Liberalizimi i tregtisë dhe bashkëpunimi 

rajonal 

 Konkurrueshmëria, firmat dhe zinxhirët e 

vlerave globale 

 Ndikimi i politikave rajonale 

 Globalizimi, reduktimi i varfërisë dhe 

pabarazia 

 Ekonomi Mjedisore 

 Remitancat dhe rritja ekonomike 

 Globalizimi dhe pabarazitë në TIK 

 Rreziqet natyrore dhe rritja ekonomike 

 Edukimi, punësimi dhe reduktimi i 

varfërisë 

 Bujqësia dhe rritja ekonomike 

 Sektori i shërbimeve dhe zhvillimi socio-

ekonomik 

 Etj.,  

 

2. SESIONI PËR DREJTËSI 
 E drejta ndërkombëtare dhe e drejta 

nacionale për pakica kombëtare 

 Rregullimi juridik – administrativ për 

zhvillim të barabartë rajonal;  

 Masat legjislative për zvogëlimin e 

ekonomisë informate 

 Masat legjislative në funksion të 

efikasitetit të ekonomisë së dijës; 

 Legjislacioni për E – tregtisë  

 Legjislacioni për E – kontratat 

 Reformat në sistemet e të drejtës në 

funksion të ekonomisë moderne 

 Përafrimi i legjislacionit nacional  me 

sistemin juridik të UE-së 

 Procesi i harmonizimit të sistemit juridik 

nacional me Konventa dhe Kontratat 

ndërkombëtare në rregullimin e 

operacioneve ekonomike 

 Harmonizimi i legjislacionit për 

shoqëritë tregtare; 

 Rregullimi juridik i operacioneve në 

tregtinë e jashtme 

 Rregullimi juridik ndërkombëtar për 

markat tregtare 

 Legjislacioni për korporatat – sfidat 

dhe mundësitë 

 Legjislacioni dhe globalizimi 

 Roli i organizatave ndërkombëtare në 

sferën e integrimeve ekonomike 

 Etj.,    

 

 



 

 
3. SESIONI PËR TURIZMIN 

 Turizmi i qëndrueshëm në Rajonin e 

Ulqinit 

 Turizmi i qëndrueshëm – modeli i 

prodhimit ekologjik, tradicional dhe i 

shërbimeve shëndetësore 

 Turizëm i qëndrueshëm në funksion të 

zhvillimit rural 

 Turizmi dhe Ndërmarrësi 

 Menaxhim i qëndrueshëm dhe edukim 

për turizmin e gjelbër 

 E-turizmi dhe mediat sociale 

 Zhvillimi i qyteteve të zgjuara dhe 

komuniteteve lokale 

 Qëndrueshmëria e komuniteteve lokale 

përmes turizmit 

 Qëndrueshmëria financiare e zonave të 

mbrojtura dhe roli i ekoturizmit 

 Reduktimi i varfërisë përmes 

projekteve të zhvillimit të qëndrueshëm 

 Partneriteti publik-privat dhe 

bashkëpunimi nëpërmjet programeve të 

biznesit me përgjegjësi shoqërore 

 Prodhimi organik dhe biodiversiteti 

 Prodhimi dhe konsumi i qëndrueshëm 

 Bujqësia dhe turizmi i qëndrueshëm 

 Turizmi si një instrument i zhvillimit 

 Treguesit e zhvillimit të qëndrueshëm 

dhe turizmit 

 Mbrojtja e natyrës në konceptin e 

zhvillimit të turizmit dhe parqeve 

tematike 

 Menaxhimi i destinacionit, markimi 

dhe marketingu 

 IT si një mbështetje për menaxhimin e 

turizmit 

 Dizajni i qëndrueshëm në turizëm 

 Ndërtimi efikas i energjisë të objekteve 

turistike 

 Materialet e qëndrueshme të ndërtimit 

për objekte të qëndrueshme turistike 

 Arkitektura e objekteve turistike 

 Planifikimi hapësinor dhe turizmi 

 Turizëm i qëndrueshëm dhe i 

përgjegjëshëm 

 Turizmi dhe menaxhimi i hoteleve 

 Ndërtimi i qëndrueshëm i qendrave 

etno 

 Marketingu dhe menaxhimi i gjelbër 

 Investimet e huaja 

 Teknologjitë e burimeve të 

ripërtëritshme të energjisë në turizëm 

 Strategjitë në Turizëm dhe Ndryshime 

Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konferenca II  shkencore Ndërkufitare  

 

“Ruajtja dhe avancimi i gjuhës, letërsisë,edukimit, 

gazetarisë dhe historisë të pakicat kombëtare  në Republikën 

e  Malit  e Zi” 

06 Prill, 2018 

Ulqin, Republika e Malit të Zi 

 

 
1. SESIONI PËR GJUHË, LETËRSI DHE EDUKIM 

 

 Gjuha dhe letërsia e pakicave 

kombëtare vlerë apo rrezik 

 Përgjegjësitë institucionale për ruajtjen 

dhe avancimin e gjuhëve dhe letërsisë 

së minoriteteve; 

 Përgjegjësitë e shteteve amë në 

funksion të ndihmës për ruajtjen dhe 

avancimin e gjuhëve dhe letërsisë së 

pakicave kombëtare; 

 Përgjegjësitë dhe detyrat e pakicave për 

bashkëpunim me institucionet 

shtetërore për ruajtjen dhe avancimin e 

gjuhës dhe letërsisë vetanake; 

 Drejtimi i shkollës dhe zhvillimi 

gjyqësor i fëmijëve  

 Arsimi shqip në periudha të ndryshme 

kohore në Republikën e Malit të Zi 

 Stili i shkrimit akademik 

 Mësimdhënia në të gjitha nivelet e 

arsimit në Republikën e Malit të Zi; 

 Niveli dhe cilësia e Kurikulave për 

arsim të pakice kombëtare; 

 Sistemet e cilësisë në arsimin e 

pakicave kombëtare 

 Arti dhe shkenca    

 Etj.,   

 

2. SESIONI PËR SHKENCAT HISTORIKE DHE GAZETARI 
 

 Historia e pakicave kombëtare dhe 

roli i tyre në themelimin e shtetit të 

Malit të Zi 

 Nevoja për rishikimin e historisë në 

kuptimin objektiv  

 Gazetaria shqipe në Malin e Zi 

 Niveli i kooperimit gazetaresk 

 Edukimi gazetaresk  

 Zhvillimi i të menduarit dhe të 

shkruarit kritik gazetaresk 

 Etj  

 

 

 

 



Qëllim i konferencës:  

  

Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim ka kënaqësinë të Ju fton të merrni pjesë  

pjesëmarrje në 
1) Konferenca X  shkencore nderkombetare  dhe  

2) Konferencën II nderkufitare 

 

Në vazhdën e angazhimeve të veta tradicionale, kësaj radhe Instituti është përcaktuar që të 

organizojë këto konferenca me qëllim që nga këndi shkencor të analizojë përpjekjet, sfidat dhe 

mundësitë e  zhvillimit ekonomik të vendit dhe vendeve të rajonit duke përfshire edhe aspektet e 

gjuhës dhe letërsisë në trevat tona.  

 

Prandaj teknikisht, bazuar  në profilin e shkencëtarëve dhe kontributeve të tyre,  konferenca do 

organizohet në sesione të veçanta.  Qëllimi konferencës, duke i pasur parasysh sesionet e saja, do 

të përqendrohet e fokusohet qartë në punimet dhe kërkimet e kontribuuesve të cilat synohet të 

jenë në përputhje me objektivat e konferencave.  

 

 

OBJEKTIVAT DHE QËLLIMET E KONFERENCËS  X NDËRKOMBËTARE  DHE II – 

NDERKUFITARE 

 

1) Konferencat ndërkombëtare pretendojnë të bëjë bashkë shkencëtarët, akademikët, 

ekspertët e fushave të ndryshme me qëllim që të gjithë të mund t'i zgjerojnë njohuritë 

e tyre specifike dhe të përgjithshme duke shkëmbyer ide dhe mendime për rolin e 

shkencës në zhvillimin ekonomik të vendit dhe vendeve të rajonit duke përzier këtu 

edhe rolin që ka gjuha e letërsia për ruajtjen e identitetit nacional të popullatës pakicë 

në shtetet tona. 

 

2) Gjithashtu, konferencat synojnë të angazhojnë potencial kërkimor – shkencor,  në 

sfera interdisiplinare për studiues, praktikant, profesor pjesëmarrës, por edhe për 

hulumtuesit për të nxitur dhe promovuar diskutime për risit, tendencat, shqetësimet e 

sfidat me të cilat po ballafaqohen  shoqërit moderne, duke mos i lënë anash ato si dhe 

zgjidhjet e mundshme  në dobi të zhvillimit ekonomik. 

 

3) Të publikojë punime me vlera shkencore dhe praktike të cilat jo vetëm që do të  

kontribuojn në jetën shoqërore por dhe do ti shërbejnë hulumtuesve, politikë-bërësve, 

shoqërisë  dhe vendit për marrje të masave për përmirësim.  

 

Objektivi i përgjithshëm i Konferencave shkencore X dhe II është të kontribuojë në fushën e 

Shkencave shoqërore dhe humane, gjithashtu të synoj, forcimin e ndërlidhjës së pjesës praktike 

me pjesën teorike.   
 

 Të krijoj një forum diskutimi ku theksi do të bie mbi politikat potenciale për 

përmirësimin e gjendjes aktuale, si dhe paraqitjen e ideve të ndryshme në mënyrë që të 

kuptohet sa më mirë rëndësia e Fushës së Shkencave shoqërore dhe humane duke ndarë 

rezultatet e kërkimeve shkencore, metodave dhe strategjive; 



 

 Të nxisë bashkëpunim mes politikë-bërësve dhe hulumtuesve në mënyrë që të 

përmirësohet Fusha e shkencave shoqërore dhe humane; 

 Të kontribuoj në përmirësimin dhe ngritjen e vetëdijesimit për rëndësinë dhe sfidat e 

fushës së shkencave shoqërore dhe humane; 

 

 

 

Afatet kohore 

- Dorëzimi i punimeve, deri më 15 Mars 2018  

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

parasysh. 

 

 

Paraqitja e  punimeve 

 

 

Autorët janë të ftuar të dorëzojnë punimet në mënyrë elektronike në adresën e-mailit:  

centarulcinj@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarifat:   

1.Për botimet e botuara ISSN 

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

ISSN 2337-0521 dhe në kopje të fortë 

ISSN 1800-9794, E COBISS.CG-ID 2270388 

 

Tarifa e pagesës 50 €  (për pjesëmarrës) për çdo bashkautor pjesëmarrës shtesë + 20 €. 

(Botimin e punimit,çertifikaten ,materialet e punës,dreka e përbashkët pas Konferencës); 

 

 

 

2.Për punimet e botuara në revisten me Faktor Impakt 

www.globalimpactfactor.com 

GIF 1 322 (2016) 

 

 

 Tarifa e pagesës 150 €  (për pjesëmarrës) për çdo bashkautor pjesëmarrës shtesë + 50 €. 

(Botimin e punimit, çertifikaten, materialet e punës, dreka e përbashkët pas Konferencës). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, në qendër, për autorin numër 1) 

 

Emri dhe Mbiemri  - 2, 

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

 

Abstrakt (12 Times New Roman, Bold, në qendër). Përmbledhja duhet të jetë e kufizuar në një 

maksimum prej 250-300 fjalësh. Abstrakti është një paragraf, i vetëm-hapësirë, 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: hyrjen, pyetjet kërkimore, metodat e aplikuara shkencore, gjetjet, rezultatet 

kryesore, rekomandimet dhe sugjerimet.  

 

Abstrakti duhet të jetë i shkruar në Microsoft Word.  

 

Keywords: Në këtë pjesë duhet të përfshihen më së shumti 5 fjalë kyçe të lidhura me studimin, të 

ndara me presje. (12 Points Times New Roman, Italicize Each Word) 

Madhësia e faqes - A4, Normal 

Gjuha: anglisht, shqip, malazeze,  maqedonisht, gjuhë serbe dhe ruse (një nga gjuhët) 
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