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THIRRJE PËR PUNIME 

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike (FSHAE) organizon 

Konferencën e 3
të
 Studentore me temë: 

ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM 
26 Maj 2017 

Salla e Konferencave, Albanian University 

 

Zhvillimi i qëndrueshëm është në gjendje të sigurojë “plotësimin e nevojave të gjeneratave të sotme pa prekur 

mundësinë e realizimit të nevojave të gjeneratave të ardhshme”. 

Koncepti i qëndrueshmërisë, në këtë kuptim, lidhet me pajtueshmërinë midis zhvillimit të aktiviteteve ekonomike 

dhe ruajtjes së mjedisit. Mundësia e plotësimit të nevojave bazë sjell realizimin e zhvillimit ekonomik me objektiv 

kryesor respektin ndaj mjedisit, por në të njëjtën kohë bën të mundur që vendet më të pasura të përshtatin procese 

prodhimi dhe stile jete të pajtueshëm me kapacitetin e biosferës për të absorbuar efektet e aktiviteteve njerëzore dhe 

vendet në zhvillim të rriten në terma demografikë dhe ekonomikë me ritme të pajtueshme me ekosistemin. 

 

Temat kryesore që do të trajtohen në konferencë janë: 

 Financa për zhvillimin e qëndrueshëm 

 Ekonomia e gjelbër 

 Tregtia dhe zhvillimi i qëndrueshëm 

 Turizmi i qëndrueshëm 

 Qytetet e qëndrueshme 

 Transporti i qëndrueshëm 

 Prodhimi dhe konsumi i qëndrueshëm 

 Zhvillimi industrial i qëndrueshëm 

 Ndryshimet klimatike 

 Kimikatet dhe mbeturinat 

 Energjitë e rinovueshme 

 

Procedura e aplikimit 

Pjesëmarrës në konferencë mund të bëhet çdo student i programeve të studimit Bachelor dhe Master i Shkencave. 

Studentët mund të dërgojnë informacionet personale dhe mbi punimin që do të paraqisin në konferencë, në e-mailin 

info.ks.fshae@albanianuniversity.edu.al. Pjesëmarrja në Konferencën Studentore është falas. 

 

Kalendari i Konferencës: 

Data                Aktiviteti 

28.03.2017 Thirrja për aplikim 

28.04.2017 Afati i fundit për aplikim 

01.05.2017 Shpallja e fituesve 

08.05.2017 Dorëzimi i formatit paraprak 

15.05.2017 Dorëzimi i formatit përfundimtar 

26.05.2017 Zhvillimi i konferencës 

 

Komiteti shkencor i konferencës: 

Prof. Asoc. Dr. Remzi Sulo; Dr. Aurel Koroci, Dr. Genta Rexha, Prof. Asoc. Dr. Hivzi Muharremi, Frencis Karagjozi 

BBA., MSc. 
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