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TAKIMI I NËNTË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 

NINTH ANNUAL MEETING OF THE INSTITUTE ALB-SHKENCA 

PRISHTINË, 29-31 GUSHT 2014 

PRISHTINA, 29-31 AUGUST 2014 

Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike 

The Conference of the Political and Social Sciences Section 

 

 

Organizues / Organizers:  
Aleksandër Kocani (Shqipëri)  

Bashkë-organizues/ Co-organizers:  
 

29.08.2014  

 

08:00-10:00   Mbërritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve  

 

Seanca Plenare e Takimit IX  

 

10:00-11:00   Fjalët përshëndetëse të Takimit IX të Institutit Alb-Shkenca:  

- Kryesia e Institutit  

- Autoritetet shtetërore (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni)  

- Prezantimi i punës së Institutit  

(shih programin e plotë të seancës plenare në faqen në internet: iash-takimet.org) 

 

11.00-11.30   Pushim kafe  

 

11:30-13:00   Prezantime mbi aktivitetin e Institutit dhe mbi temën bosht të Takimit:  

 

Shkenca, Faktor i Rëndësishëm i Zhvillimit të Qëndrueshëm Shoqëroro-Ekonomik 

Science, an Important Factor for Socio-Economic Sustainable Development 

 

13:00-15:00   Pushim i drekës 

 

Seanca 1: (Fakulteti                               ,  Salla       ) 
Moderator: Aleksandër Kocani, Saniela Xhaferi (Universiteti i Tiranës, Shqipëri) 

 



15.00-15.15  Gjergji Islami, Denada Veizaj, Doriana Bleta:  Arkitektura e  

                        Realizmit Socialist dhe sfidat e zhvillimit në qytetet shqiptare 

Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

15.25-15.40    Altina Veshi :  Aspekte të ndikimit të migrimit në zhvillimin e 

 qëndrueshëm në Europën Juglindore. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta)  

 

15.50-16.05   Velime Qarri, Irsa Mata, Laura Lajqi: Ekspertizë e ofrimeve të  

shërbimeve sociale në qendrat për punë sociale në Prishtinë, duke u  

bazuar në profilin, kualifikimet dhe kërkesat për të punësuarit. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta)  

 

16.15-16.30 Saniela Xhaferi, Aleksandër Kocani: Gabimet për shkak të rënies së  

  cilësisë së intervistimeve. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta)  

 

16.40-16.55 Jehona Ferizi-Miftari, Hasan Jashari: Cilësia e mësimdhënies, një factor 

kyç në krijimin e imazhit të mirë të shkollës (Këndvështrimi i prindërve). 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

17.05 - 17.30  Pushimi për kafe 

 

17.30-17.45 Klodjana Malushaj : Laiciteti, Feja dhe Hapësira Publike në Republikën  

e Shqipërisë. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

17.55-18.10 Irena Toshkallari : Mardhënia midis mesazheve ikonike të ligjërimit  

  politik të lidërve me sistemin elektoral në Republikën e Shqipërisë,  

1991- 2013 

Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

18.20-18.35 Lumnije Bajrami : Mediat e reja dhe ndikimi i tyre në procesin  

e komunikimit. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

18.45-19.00    Sami Behrami, Fadil Bajraktari : Moshnimi i popullsisë pengesë për 

zhvillim të qëndrueshëm demografik të Kosovës në të ardhmen 

Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

19.10-19.25 Genti Margariti : Mundësitë e trajektoreve dhe konsolidimit të proçesit të 

                        demokratizimit në Shqipëri. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

19.35-19.50 Matilda Pajo : Njëshi Politik, Publikja dhe Qytetari Shqiptar. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

Përfundimi i punimeve për ditën e parë 



 

30.08.2014  

 

Seanca 2:  
Moderator: Aleksandër Kocani, Blerta Derhemi (Universiteti i Tiranës, Shqipëri) 

 

9.00-9.15          Eralda Allamani : Pavarësia e sistemit gjyqsor nga politika në Shqipëri  

  pas tranzicionit.  
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

9.25-9.40        Fatbardha Doci, Aleksandër Kocani: Përcaktimi i marzhit të gabimit  

që fut kampionimin  sistematik dhe me kuotë në sondazhet e opinionit 

 publik (Rasti i elektoratit aktual të qytetit të Tiranës). 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

9.50-10.05 Blerta Derhemi: Pranimi i Shqipërisë në OKB. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

10.15-10.30 Gilda Hoxha : Protesta si formë jo konvencionale në procesin e 

 vendimmarjes: Rasti i Shqipërisë. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

10.40-10.55 Elona Krashi : Qasja ideologjike e partive politike në Shqipëri ndaj së 

 drejtës së pronës. Implikimet për arritjen e standardeve të BE-së për  

të drejtat e njeriut. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

11.05-11.30 Pushimi për kafe 

 

11.30-11.45 Anila Gjonaj : Qeverisja elektronike, një qeverisje e mirë. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 
 

11.55-12.10 Blerina Fusha: Rimendimi i qytetarisë në realitetin e  

sotëm Italian. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 
 

12.20-12.35 Ilir Rodiqi: Shfrytëzimi i diturisë si nevojë publike rasti i  

shërbimeve të ujit në Kosovë. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 
 

12.45-13.00 Marela Guga: Shoqëritë dhe evolucioni humanistë i tyre në  

qytetin e Beratit. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 
13.10 – 15.00  Pushim i drekës 

 
Përfundimi i punimeve për ditën e dytë 



 

31.08.2014  

 

Seanca 3:  

Moderator: Aleksandër Kocani, Elvis Hoxha (Universiteti i Tiranës, Shqipëri) 

 

9.00-9.15 Elvis Hoxha: Reduktimi universitar i komunitetit. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

9.25-9.40 Maria Dojce: Të jetosh midis dy kulturave, rasti i minoritetit  

maqedonas në qarkun e Korçës. 

Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

9.50-10.05 Fitim Uka : Efektet e perfeksionizmit dhe zvarritjes në emocionet 

Akademike. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

10.15-10.30 Elda Hallkaj: Faktorët mbrojtës dhe të rrezikut lidhur me fenomenin e 

vetëvrasjes ndër të rinjtë e minoriteve seksuale në Shqipëri. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

10.40-11.05 Alma Muharremi : Formimi i mësuesve të së ardhmes nëpërmjet 
mjediseve ndërvepruese të të nxënit. 

 

11.05 – 1130 Pushimi për kafe 

 

11.30-11.40 Pyetje dhe diskutim (10 minuta) (Referimi i Elda Hallkaj) 

 

11.40-11.55 Benita Ahmetaj, Iris Mitro : Integrimi i fëmijëve me nevoja të veçanta 

në shkollat normale. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

12.05-12.20 Leonard Xhamani : Interneti në didaktikën e gjuhës latine. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

12.30-12.45 Xhevahire Karanezi : Mësimdhënësit e shkollave fillore dhe të mesme të 

ulëta: qëndrimet dhe perceptimet e mësimdhënësve në lidhje me 

metodologjinë e mësimdhënies tradicionale dhe bashkëkohore sipas 

MKLSH-së. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

13.00 – 15.00 Pushim i drekës 

 

15.00-15.15 Malvina Karcini, Ariana Kraja : Metodat bashkëkohore të mësimdhënies 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

15.25-15.40 Aida Gjinali : Motivimi: faktor bazë për një nxënie efikase të mësimit 



të gjuhës së huaj. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

15.50-16.05 Blerta Peci : Ndërveprimi i hershëm seksual në adoleshencë: Faktorët 

predispozues referuar proçeseve familjare dhe presionit 

të bashkëmoshatarëve. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

16.15-16.30 Irida Agolli: Sfidat e pjesëmarrjes së fëmijëve në edukim. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

16.40 – 17.10 Alva Dani: Sistemet e ndërmjetme të të nxënit një gjuhë të huaj 

  (nga niveli teorik në atë didaktik). 
 

17.10 – 17.40 Pushimi për kafe 

 

17.40 – 17.50 Pyetje dhe diskutim (10 minuta)[Referimi i Alva Danit] 

 

18.00 - 18.15 Albin Koçibelli: Stili i atashimit dhe lloji i vetëvlerësimit për personat  

                        e dënuar me burgim. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

18.25 – 18.40 Jeta Ajasllari: Terapia psikologjike e aplikuar në pacientë me 

Nefropatologji. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

18.50 – 19.05 Juliana Ajdini: Vlerësim i programeve të edukimit që ofrohen në  

IEVP-të në Shqipëri. 
Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

19.15 – 19.30 Resmije Bujupi-Reshitaj, Leonora Reshitaj, Shqipe Bujupi: Vlerësimi  

  psikosocial i grave të burgosura në burgun e Lipjanit në Kosovë. 

Pyetje dhe diskutim (10 minuta) 

 

19.40 - 19.50  KONKLUZIONET DHE MBYLLJA E KONFERENCËS SË SEKSIONIT 

TË SHKENCAVE SHOQËRORE DHE POLITIKE 


