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THIRRJE PËR PUNIME

“Problemet dhe sfidat e transformimit të
shoqërisë shqiptare drejt standarteve të
Bashkimit Europian” është konferenca e 4rt
Ndërkombëtare e organizuar nga ”Albanian
University” në bashkëpunim me Fakultetin e
Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti
Bujqësor i Tiranës dhe Universita’ Di Roma
“La Sapienza”.

Qëllimi kryesor i konferencës është të sigurojë
një qasje akademike dhe profesionale si dhe të
nxisë diskutimin mbi zhvillimet e sotme më të
rëndësishme në ekonomi dhe drejtësi në lidhje
me problemet dhe sfidat e transformimit të
shoqërisë drejt standarteve të Bashkimit
Europian.

Përfshirja në proceset integruese të Bashkimit
Europian është synimi kryesor për Ballkanin
Perëndimor, përfshirë dhe Shqipërinë, në
rrugën për anëtarësim në BE. Sot, ne i
theksojmë rëndësinë e përvojave në diskutim,
modeleve të pohimit dhe propozimeve lidhur

Me zhvillimin e qëndrueshëm dhe
përmirësimin e cilësisë së jetës përmes
proceseve integruese të vendeve të Ballkanit në
BE.

Konferenca ka një shtrirje të dyfishtë, në
studimet në fushat e drejtësisë dhe ekonomisë
duke nxitur bashkëpunimin në punime shumë
disiplinore.
Bazuar në sa më lart, konferenca do të
fokusohet por nuk kufizohet në këto çështje
kryesore:

Çështje në fushën e Ekonomisë:
1. Shqipëria dhe procesi i zhvillimit të

qëndrueshëm;
2. Organizimi dhe inovacioni i biznesit;
3. Ndikimi i BE-së në vendet e ballkanit

perëndimor mbi zhvillimin e qëndrueshëm
dhe përmirësimin e cilësisë së jetës;

4. Qeverisja e korporatave, performanca,
ndërmarrjet dhe modelet organizative;

5. Modelet e rritjes ekonomike dhe sfidat e së
ardhmes;

6. Zhvillimi i ndërmarrjeve vendore dhe
rajonale;

7. Integrimi dhe harmonizimi fiskal;
8. Investimet e huaja direkte;
9. Manaxhimi i burimeve njerëzore dhe

ndërmarrjet;
10. Skemat e financimit të sigurimeve dhe

pensioneve si pjesë e përmirësimit të
cilësisë së jetës;

11. Politikat e sektorit publik;
12. Remitancat dhe ndikimi i tyre në shqipëri;
13. Performanca e SME-ve dhe rëndësia e tyre

në procesin integrues.

Çështje në fushën e Shkencave  Shoqërore:
1. Të drejtat shoqërore dhe ekonomike në

dokumentet kushtetuese;
2. Punësimi dhe kodi i punës;
3. Integrimi social dhe qytetaria e BE-së;
4. Pensionet dhe reforma e financimit të

pensioneve;
5. Ndihmat e shtetit;
6. Drejt ligjit privat të be-së;
7. Drejt zonës së ligjit të përbashkët europian;
8. Ligji administrativ i BE-së;
9. Harmonizimi i ligjit fiskal dhe i taksave;
10. Autoritetet e pavarura në shqipëri dhe në

BE;
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11. Të drejtat e pronësisë intelektuale;
12. Partneriteti publik – privat;
13. Strategjia për energjinë drejt BE-së;
14. Kodi penal mbi mbrojtjen e burimeve

natyrore;
15. E drejta e pronës, manaxhimi i tokës dhe

burimeve ujore.

Çështje në fushën Politiko-Administrative:
1. Kriteret e Kopenhagenit dhe Ballkani

Perëndimor;
2. Bashkimi Evropian drejt zgjerimit apo

shpërbërjes.

Çështje në fushën e Shkencave Juridike:
1. Rishikimi i kushtetutës dhe parimi i ndarjes

së pushteteve;
2. Reformimi i sistemit të drejtësisë dhe

përafrimi i tij me sistemet e vendeve të BE-
së;

3. Përafrimi i legjislacionit shqiptar me atë të
BE-së;

4. Pavarësia e sistemit gjyqësor në
kushtetutën e Shqipërisë;

5. Të drejtat e njeriut në rendin juridik
shqiptar dhe ndërkombëtar;

6. Sistemi elektoral i Shqipërisë e në vendet e
be-së.

Çështje në fushën e Arsimit:
1. Reforma në arsimin e lartë dhe sfidat e

arsimit të lartë privat;
2. Reforma e arsimit parauniversitar dhe

pasqyrimi i saj në kurrikulat e arsimit të

lartë;
3. Kualifikimi i punonjësve të arsimit

parauniversitar dhe roli i universiteteve;
4. Bashkëpunimi me MAS për praktikën

mësimore nga studentët tanë;
5. Vlerësimi kombëtar 2017 i arsimit fillor,

rezultatet e tij.

Çështje në fushën e Arkitekturës, Dizajnit dhe
Inxhinierive:

1. Raporti i artit pamor me atë ndërkombëtar;
2. Zhvillimi i artit, arkitekturës dhe

urbanistikës në Shqipëri;
3. Trashëgimia arkitektonike dhe problemet e

restaurimit në Shqipëri;
4. Rehabilitimi mjedisor i vendeve të ndotura;
5. Përdorimi i materialeve inovative në

Arkitekturë;
6. Qëndrueshmëria në Arkitekturë;
7. Rivlerësimi i ndërtesave rezidenciale dhe

industriale të periudhës së Socializmit;
8. Administrimi, menaxhimi dhe tregu i

tokës;
9. Kontributet e inxhinierisë ne fushat:

teknologji informacioni, automatizim,
informatizim.
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Gjuhët e konferencës:
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Indeksimi i konferencës:
International Standard Serial Number (ISSN)

Përmbajtja e konferencës:
Prezantimi nuk duhet të jetë më i gjatë se 15
minuta. Çdo referues, me mirësjellje i kërkohet
të kontribuojë me një artikull. Kjo mund të jetë
gjithashtu edhe një prospekt i prezantimit.
Pas prezantimit do të diskutohet rreth 5
minuta. Pas paraqitjes së punimeve çdo sesion
do të ketë një moderator, që flet mbi punimin
dhe drejton diskutimet.
Artikujt do të publikohen në gjuhën shqipe/
angleze (për artikujt që do të pranohen në
gjuhën angleze).

UDHËZIME PËR ABSTRAKTIN
Çdo abstrakt duhet të dërgohet elektronikisht
në gjuhën shqipe dhe angleze brenda afateve
të përcaktuara.

Abstrakti nuk duhet të ketë më shumë se 300
fjalë dhe duhet të përmbajë (1) fokusin e
punimit (2) metodat e përdorura (3)
rezultatet/gjetjet (4) konkluzionet dhe
rekomandimet kryesore.

Autorët duhet të tregojnë çështjen e
konferencës në të cilën kanë punimin dhe të
japin 4-5 fjalë kyçe.

Udhëzimet për aplikim do të dërgohen tek
autorët mbas njoftimit për pranimin e
abstraktit.
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