Instituti Alb-Shkenca
Në bashkëpunim me:
Plotësohet më vonë

ORGANIZON
Takimin IX vjetor shkencor ndërkombëtar
Prishtinë, 29 – 31 gusht 2014

drejtuar anëtarëve të IASH-së dhe studiuesve të tjerë të interesuar

Instituti Alb-Shkenca, strukturë shkencore joqeveritare e jofitimprurëse, që bashkon studiuesit e të
gjitha disiplinave nga diaspora dhe nga mbarë trojet shqiptare në Ballkan, institucioni i parë
shkencor gjithëshqiptar dhe më i madhi deri më tash, njofton fillimin e përgatitjeve për Takimin IX
vjetor ndërkombëtar të tij.
Takimi IX i Institutit Alb-Shkenca me temën – bosht “Shkenca, faktor i rëndësishëm i zhvillimit
të qëndrueshëm shoqëroro-ekonomik” (Science, an important factor for socio-economic
sustainable development) do t’i zhvillojë punimet në Prishtinë, prej 29 deri më 31 gusht 2014.
Ftohen anëtarët e Institutit Alb-Shkenca dhe studiuesit e tjerë nga strukturat akademike të marrin
pjesë në këtë tubim të madh shkencor.
Në pajtim me frymën dhe traditën e Institutit Alb-Shkenca, të interesuarit janë të ftuar të kumtojnë
në Takim arritjet e tyre më të reja në fushat specifike të kërkimit e të ekspertizës.
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Takimi do të zhvillojë aktivitetin në 10 (dhjetë) konferenca shkencore dhe 1 simpozium:
Konferenca interdisiplinore: “Terminologjia profesionale - veprimtari
ndërdisiplinore” – përgjegjës: Prof. dr. Emil Lafe
II.
Konferenca e Seksionit të Shkencave të Historisë, Kulturës dhe Gjuhësisë - përgjegjës:
Prof. dr. Kristaq Jorgo
III. Konferenca e Seksionit të Shkencave të Drejtësisë - përgjegjës: Prof. dr. Gentian
Zyberi
IV.
Konferenca e Seksionit të Shkencave të Bujqësisë - përgjegjës: Prof. dr. Evan Roço
V.
Konferenca e shkencave të Mjedisit - përgjegjës: Prof. ass. Edlira Mulla - Roberts
VI. Konferenca e Seksionit të Shkencave Ekonomike - përgjegjës: Prof. ass. Ardian Harri
VII. Konferenca e Seksionit të Shkencave Natyrore - përgjegjës: Prof. dr. Bashkim Ziberi
VIII. Konferenca e Seksionit të Shkencave Mjekësore - përgjegjës: Dr. Altin Stafa
IX.
Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit
- përgjegjës: Prof. dr. Musa Rizaj
X.
Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike - përgjegjës: Prof. dr.
Aleksander Kocani
XI. Simpoziumi Informatika në shkencat e tjera – përgjegjës Eshref Januzaj
I.

Konferencat organizohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra. Në kuadër të secilës konferencë
organizohen simpoziume, përkatësisht seanca. Përmbledhjet në të gjitha Konferencat do të
vlerësohen nga recensentët e caktuar nga Këshillit shkencor i Konferencës përkatëse.
Kumtesat dhe i gjithë komunikimi gjatë Takimit zhvillohet në gjuhën shqipe dhe angleze.

Këshilli organizues
Nikolla P. Qafoku, SHBA, kryetar
Shpresa Hoxha, Kosovë, kryetar
Musa Rizaj, Kosovë, nënkryetar
Nebi Caka, Kosovë, nënkryetar
Eshref Januzaj, Gjermani, nënkryetar
Ali Caka, Kosovë, nënkryetar
Violeta Nushi, Kosovë, anëtar
Vehbi Neziri, Kosovë, anëtar
Ardian Maçi, Shqipëri, anëtar
Zeqirja Neziri, Maqedoni, anëtar
Fatos Ylli, Shqipëri, anëtar
Roland Leli (Kanada), anëtar
Ardian Harri (SHBA), anëtar
Kristaq Jorgo, Shqipëri, anëtar
Evan Rroço, Shqipëri, anëtar
Gentian Zyberi, Holandë, anëtar
Edlira Mulla - Roberts, Britani e Madhe, anëtar
Aleksander Kocani, Shqipëri, anëtar
Altin Stafa, Itali, anëtar
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Bashkim Ziberi, Maqedoni, anëtar
Edlira Sadiku, Shqipëri, anëtar
(Këshilli do të plotësohet)
Anëtarë nderi
Emil Lafe
Sami Repishti
Jahja Kokaj
Këshilli Shkencor Ndërkombëtar
Këshilli përbëhet nga Anëtarët e Këshillit Shkencor të Konferencave (ndaras njëra nga tjetra), të
cilët kanë tituj akademikë dhe janë studiues të njohur në fushat përkatëse, e dhënë kjo që na ofron
siguri që Konferencat do të plotësojnë standardet shkencore ndërkombëtare.
Aleksander Kocani (Shqipëri), Kryetar i Seksionit të Shkencave Shoqërore
Ali Caka (Kosovë)
Altin Stafa (Itali), Kryetar i Seksionit të Mjekësisë
Ardian Harri (SHBA), Kryetar i Seksionit të Ekonomisë
Ardian Maçi (Shqipëri)
Bajram Berisha (Kosovë)
Bashkim Ziberi (Maqedoni), Kryetar i Seksionit të Shkencave të Natyrës
Besnik Dobi (Shqipëri)
Edlira Mulla - Roberts (Britani e Madhe), Kryetare e Seksionit të Mjedisit
Emil Lafe (Shqipëri)
Eshref Januzaj (Gjermani)
Evan Rroço (Shqipëri), Kryetar i Seksionit të Bujqësisë
Fatos Olldashi (Shqipëri)
Fatos Ylli (Shqipëri)
Fetah Podvorica (Kosovë)
Florian Kongoli (Kanada)
Gentian Zyberi (Holandë), Kryetar i Seksionit të Drejtësisë
Ismail Duman (Turqi)
Jahja Kokaj (Kuvajt)
Kristaq Jorgo (Shqipëri), Kryetar i Seksionit të Shkencave të Historisë, Kulturës dhe Gjuhësisë
Lluka P. Qafoku (Shqipëri)
Margarita Ifti (Shqipëri)
Mimoza Koka (Shqipëri)
Musa Rizaj (Kosovë), Kryetar i Seksionit të Inxhinierisë dhe Teknologjisë së Informacionit
Nebi Caka (Kosovë)
Nikolla P. Qafoku (SHBA)
Ramadan Jashari (Belgjikë)
Ramë Vataj (Kosovë)
Robert Magari (SHBA)
Roza Allabashi (Austri)
Sami Rrepishti (SHBA)
Shpresa Caslli (Shqipëri)
Shpresa Hoxha (Kosovë)
Zeqirja Neziri (Maqedoni)
(Këshilli do të plotësohet)
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Data me rëndësi:
Dërgimi i përmbledhjes së punimit:
Shpallja e përmbledhjeve të miratuara:
Regjistrimi i pjesëmarrësve:
 për anëtarët e IASH-së
 për të tjerët
 për studentë (Bachelor dhe Master)
Dërgimi i punimit për botim:

deri më 31 maj 2014
deri më 30 qershor 2014
deri më 31 korrik 2014, Pagesa:
20 euro
60 euro
10 euro

deri më 30 shtator 2014 (do të këtë informatë plotësuese)

Nëse Regjistrimi bëhet pas datës 31 korrik 2014, pagesa do të jetë:
 për anëtarët e IASH-së
 për të tjerët

100 euro
100 euro

Pagesa duhet bërë në llogarinë e Institutit Alb-Shkenca në Tiranë (BKT)
Adresa Bankare:
BKT - Tiranë për Institutin Alb – Shkenca
Nr. llogarisë: 507360001
IBAN: AL8420511571360001CLTJCFEURA
SWIFT: NCBAALTX
Për pjesëmarrësit nga Kosova:
Banka Kombëtare Tregtare Kosovë
Nr. i llogarisë: 1901378968031154
(IBAN)
Për pjesëmarrësit nga Maqedonia:
Procredit Banka – Shkup_Alb – Shkenca
Nr. i llogarisë: 380 – 1 – 261336 – 001 – 34 (në denarë)
IBAN: / MK07380126133601298 (në valute të huaj)
ProCredit Bank, Macedonia
SWIFT: PRBUMK 22XXX

INFORMACIONE RRETH TAKIMIT IX
Të interesuarit të paraqiten me arritjet më të reja nga fushat e angazhimeve të tyre
profesionale – shkencore.
Kumtesat/ligjëratat duhet të jenë origjinale, të pabotuara dhe të mos jenë në proces
vlerësimi ose botimi.
Një autor në një konferencë mund të paraqitet me më së shumti 2 (dy) punime: 1 si autor i
parë dhe 1 si autor jo i parë (i dytë etj.). Ai mund të ketë edhe 1 (një) punim si autor i parë
ose si autor jo i parë (i dytë etj.), në një konferencë tjetër të takimit, pra gjithsej 3 (tri)
punime në nivel Takimi.
Përmbledhjes së kumtesës duhet t’i prijë shënimi se në cilën konferencë dëshironi të
paraqiteni.
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Përmbledhja e kumtesës duhet të jetë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze, e punuar dhe
formatuar sipas “Modelit të përmbledhjes” i cili është dhënë në vazhdim dhe që mund të
gjendet në faqen e Takimit në http://iash-takimet.org
Autorët janë përgjegjës për redaktimin gjuhësor të tekstit të përmbledhjeve të tyre në gjuhën
shqipe dhe në gjuhë angleze.
Përmbledhjet duhet të regjistrohen ON LINE nëpërmjet sistemit ALPA, në adresën:
http://iash-takimet.org (shqip) ose http://iash-meetings.org (anglisht)
Adresa e personit kontaktues të KO me autorët: http://iash-takimet.org.
Kumtesat dhe i gjithë komunikimi gjatë Takimit IX do të zhvillohen në gjuhën shqipe ose
në gjuhën angleze.

Modeli i përmbledhjes (abstraktit)
Formati i faqes: A4. Margjinat: lart e poshtë: 2,5 cm; djathtas e majtas: 3 cm
Titulli i punimit në shqip
(dhe) Titulli i punimit në anglisht
(16pt Times New Roman, bold, në qendër)
EMRAT E AUTORËVE (Me shkronja të mëdha, 12pt Times New Roman, nuk shënohet grada as
thirrja, në qendër)
Departamenti (12pt Times New Roman, në qendër); Universiteti (12pt Times New Roman, në
qendër)
Adresa (12pt Times New Roman, në qendër); SHTETI (Me shkronja të mëdha, 12pt Times New
Roman, në qendër)
Email-i (për komunikim) (12pt Times New Roman, në qendër)
Përmbledhje (Abstract) - Teksti (11pt Times New Roman, normal, i rrafshuar në të dy skajet). 150250 fjalë).
Përmbledhja të punohet nga këto pjesë:
Qëllimi i kërkimit (Aim of Investigation), Metodat (Methods); Rezultatet (Results); Përfundimi
(Conclusions).
Fjalët çelës (Key-words): (5 - 7 fjalë) (11pt Times New Roman, normal, rrafshuar në të dy anët)
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