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1. 15:15-15:30 Berat Sinani, Zenun Elezaj, Naser Peci, Bahri Sinani, Monitorimi i 

dridhjeve në vepra të ndryshme inxhinierike (Rasti i Digave) përmes BerSi Log 

(Monitoring of vibrations in various engineering works (Cases Dam) by BerSi Log) 

2. 16:00-16:15 Hysni Osmani, Bajrush Bytyqi, Rrahim Maksuti, menaxhimi i cilësisë së 

detaleve të riparuara me saldim (Quality management of details repaired by welding) 

3. 17:15-17:30 Agon Koka, Kontrolla dhe perpunimi i menqur i sinjaleve te nje kudro-

roboti (A smart kontroll and signal processing of a qadro-robot 

4. 17:30-17:45 Fisnik Osmani, Menaxhimi i burimeve njerëzore në ndërmarrjet me profili 

energjetik në Kosovë (Human resources management in enterprise with energy profile in 

Kosovo)  

5. 17:45-18:00 Astrit Bardhi, Alfred Pjetri, Modeli matematik i lidhjeve të shkurtëra 

ndërmjet dredhave të pështjellës së statorit në makinën asinkrone (Modeling of inter – 

turn short circuits in the stator windings at induction machine) 

6. 9:00-9:15 Arbër Beshiri, Jaser Sallahi, Marie Guma, Vështim i Përgjithshëm për 

Ndikimin Ekonomik të Inxhinierimit të Linjes së Produktit Softuerik (A Survey for 

Economic Impact of Software Product Line Engineering) 

7. 10:00-10:15 Vjosa Shatri, Lavdim Kurtaj, Analiza e pllakave njëanësore me qarqe të 

shtypura me model më real të shtigjeve duke përdorur qarqet elektrike me elemente të 

pjesshme si paket programor për MATLAB (Analyzing single-sided printed circuit 

boards with more realistic trace model by using partial element equivalent circuit toolbox 

for MATLAB) 

8. 11:00-11:15 Violeta Nushi, Ferhat Bejtullahu, Enis Jakupi, Roli i BIM për 

ndërkombëtarizimin e teknologjisë arkitektonike të Kosovës (The role of BIM for 

internationalization of Kosovo’s architectural technology) 

9. 11:15-11:30 Vlora Navakazi, Bardha Meka, Elvida Pallaska, Ndikimi i ndryshimeve 

ekonomike në arkitekturë në zhvillimin dhe ndërtimin e ndërtesave të larta në botë (The 

impact of the economic changes in architecture regarding high rise building) 

10. 11:30-11:45) Kristofor Lapa, Zhvillimi i Edukimit te Larte Detar (ELD) ne Universitetin 

e Vlores “Ismail Qemali” (The Higher Education Development Maritime (ELD) at the 

University of Vlora "Ismail Qemali") 



11. 11:45-12:00 Adisa Daberdini, Rrapo Ormëni, Modelimi numerik i valës së cunamit sipas 

modelit boussinesq në bregdetin shqipëtar (Numerical modeling of tsunami wave by 

boussinesq model in Albanian coast) 
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