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TAKIMI I DHJETË VJETOR I INSTITUTIT ALB-SHKENCA 

TENTH ANNUAL MEETING OF THE INSTITUTE ALB-SHKENCA 

 

SHKUP, 28-30 GUSHT 2014 

SHKUP, 28-30 AUGUST 2014 

 

Konferenca e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike 

The Conference of the Social and Political Sciences Section 

 

Organizues / Organizers: 

Aleksandër Kocani (Shqipëri) 

 

Bashkë-organizues/ Co-organizers: 

Lulzim Dragidella (Gjermani); Hysamedin Feraj (Shqipëri); Blendi Ceka (Shqipëri) 

 

28 gusht 2015 

 

• Seanca Plenare e Takimit X 
 

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

 

10:00-13:00  Seanca Plenare e Takimit X (për më shumë detaje shih programin në http://iash-

takimet.org/tv2015/home afër datës së aktivitetit) 

 

13:00-15:00 Dreka 

 

• Fillimi i punimeve të konferencës së Shkencave Shoqërore dhe Politike 

 

Vendi: Për t’u konfirmuar (shih programin afër datës së aktivitetit) 

 

15:00-15.15 Aleksandër Kocani, Kryetar i Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike: Fjala e 

hapjes dhe sqarime rreth punës së Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Politike  

 

 

- Aleksandër Kocani, Dinamika e ndryshimit të profilit vleror të grup moshave në shoqërinë 

shqiptare mbas vitit 1998/ The dynamics of value profile change for the group ages in 

Albanian society after the year 1998  

- Anila Gjonaj, e-qeverisja dhe politika publike / e-government and public policy   

http://iash-takimet.org/tv2015/home
http://iash-takimet.org/tv2015/home
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- Lejda Abazi, Kënaqshmëria në marrëdhënien mjek-pacient: vlerësimi i komunikimit/ The 

satisfaction of the doctor-patient relationship: the evaluation of the communication 

- Arjana Ylli, Ilirjana Stamo, Koordinimi dhe organizimi i mësimdhënies nëpërmjet 

eksperimentimit shkencor/ Coordination and organization of teaching through scientific 

experimentation   

- Donjeta Morina, Leonora Zefi, Labinot Kapllanaj,   Ndikimi i teknologjisë informative në 

arsimin e lartë/ Impact of information technology in higher education 

- Islam Borinca, Amir Maliqi, Niveli i përdorimit dhe efektet e Facebook-ut tek të rinjet e 

moshës 15-18 vjeçare në qytetin e Kamenicës, Kosovë/ The level of use and the effects of 

Facebook among young people ages 15-18 years in the town of Kamenica, Kosovo 

 

18.00 Përfundimi i punimeve të ditës së parë të konferencës. 

 
29 gusht 2014 

 

9.00 am 

 

 

- Gentiana Shahini, Zeqir Kadriu, Planet dhe programet mësimore në lëndën e gjuhës shqipe 

në shkollat fill ore dhe të mesne të ulëta të Kosovës/ Teaching curriculum of Albanian 

language in primary and lower secondary schools in Kosovo 

- Marela Guga, Polemikat në shtypin e Rilindjes Kombëtare/ Polemics in the Albanian press 

during the National Renaissance 

- Fisnik Gashi, Dren Gerguri, Politika e Jashtme e Republikës së Kosovës pas shpalljes së 

pavarësisë/ Foreign Policy of the Republic of Kosovo after independence 

 

10.30-10.45 Pushim kafeje 

 

- Loreta Kuneshka, Numila Maliqari, Prevalenca e duhanpirjes dhe lidhja me faktorët socio-

demografikë në nxënësit e shkollave të mesme të qytetit të Tiranës/ Smoking prevalence 

and its association with socio-demographic factors among high-school students in Tirana, 

Albania 

- Gilda Hoxha, Roli i sektorit të tretë në konsolidimin e institucioneve/ Role of the third 

sector in consolidation of institutions 

- Elona Krashi, Të drejtat e njeriut si një shtyllë themelore e demokracisë/ Human rights as a 

basic pillar of democracy 

 

12.00-13.00 Pushim dreke 

 

 

- Sami Behrami, Trendet demografike dhe implikimet në sistemin arsimorë në Kosovë/ 

Demographic trends and implications in the educational system in Kosovo 
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13.30- 14.00  Konkluzionet dhe mbyllja e konferencës së Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe 

Politike të Institutit Alb-Shkenca 


