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DSSH / ASD 
Fillimi i një tradite për shkencat humane në Shqipëri

Ditët e studimeve shqiptare është një logo e re që UET krijon për të ndër-
tuar një ansambël të madh aktivitetesh me karakter shkencor, debatesh 
dhe idesh në lidhje me prurjet më të mira të studimeve shqiptare në vit.

Tani që po i afrohemi dekadës së parë të jetës së tij UET ka grumbulluar një 
përvojë të çmuar në kërkimin shkencor, në hapjen dhe mbajtjen gjallë të de-
batit në Shqipëri në lidhje me ato tema, subjekte e realitete që kanë nevojë të 
shqyrtohen dhe studiohen shkencërisht në interes të shoqërisë dhe të publi-
kut. Pikërisht kjo është arsyeja përse ne e kemi quajtur pikërisht kështu, Ditët e 
Studimeve Shqiptare, tërësinë e aktiviteteve, konferencave, debateve, tryezave, 
ekspozitave, promovimit të librave, kolokiumeve, nën një logo të përbashkët.

Ditët e Studimeve Shqiptare do të jetë një aktivitet i përvitshëm që do të zhvil-
lohet çdo fillim maji, gjë që përkon në Shqipëri me filimin e pranverës dhe me 
një atmosferë të hareshme në një vend mesdhetar si Shqipëria.

Ditët e Studimeve Shqiptare do të jetë një festival idesh, një panair i paraqitjeve 
shkencore, një panair i debatit, një vend kontakti i të gjithë studiuesve shqiptarë 
dhe të huaj, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër kanë subjekt të temave të 
doktoraturave, të diplomave apo të artikujve shkencorë pikërisht Shqipërinë.

Ky aktivitet i destinohet të gjithë atyre shkencëtarëve, kërkuesve, doktorantëve, 
studentëve, pedagogëve që kanë nevojë të komunikojnë aktivitetin e tyre 
shkencor, të ndajnë me të tjerët pikëpamjet dhe idetë e tyre, të promovojnë apo 
të plotësojnë kërkesat e tyre për kualifikimin shkencor.

Ky aktivitet është gjithashtu një zë i fuqishëm në shoqërinë shqiptare për të drej-
tuar sytë nga universiteti, nga koorporata e profesionistëve dhe të shkencës dhe 
të kërkimit, të cilët mund të ishin të dobishëm për vendimarrësit, për biznesin, 
për aktorët shoqërorë, për partnerët ndërkombëtare në lidhje me atë se çfarë 
realitetesh, perspektivash, prognozash, ka për shoqërinë shqiptare, cila është 
origjina e fenomeneve e atyre që sot ngjasin dhe si mundet që shkenca të bëhet 
e dobishme për shoqërinë.

Për të gjitha këto arsye ne kemi konceptuar dhe për herë të parë do të venë 
në jetë Ditët e Studimeve Shqiptare këtë vit, duke shpresuar që idesë sonë 
do t’i bashkëngjiten më shumë aktorë, partnerë, individë në këtë festival të 
shkencëtarëve shqiptarë të cilët në një farë mënyre merren me apo kanë në 
fokusin e studimeve të tyre, studimet shqiptare.

Prof. Dr. Adrian Civici
Presidenti i UET  
Drejtor i Shkollës Doktorale UET



PSE DSSH: Ditët e studimeve shqiptare është një tërësi konferencash shkencore ndërkombëtare 
të ndërtuara me sistemin e “peer review” për të debatuar sipas fushave të ndryshme në lidhje me 
problematikën e shoqërisë shqiptare, të ekonomisë, të institucioneve juridike, debateve historike, 
mediave, institucioneve politike, politikave publike apo të zhvillimit të edukimit dhe arsimit, impa-
kteve në zhvillimin shqiptar dhe politikave publike.

PJESËMARRËSIT:

a. Studiuesve të huaj të cilët kanë objekt dhe fokus të studimeve të tyre ose punimeve të tyre 
doktorale Shqipërinë.

b. Pedagogëve shqiptarë të cilët punojnë në universitetet perëndimore prej vitesh pas viteve 
’90 ose më parë, dhe që kanë e vazhdojnë të kenë Shqipërinë si objekt të tyre të studimeve.

c. Doktorantëve të huaj që kanë një temë të tyre për Shqipërinë

d. Doktorantëve shqiptarë të cilët ndodhen në universitetet perëndimore, që kanë për temë 
studimi një temë që lidhet me Shqipërinë apo me rajonin.

e. Doktorantëve të UET të cilët kanë nevojë të takojnë komunitetin shkencor përkatës.

f. DSSH është veprimtaria kryesore shkencore e tetë departamenteve të UET, e trupës së saj 
akademike dhe studentëve më të shkëlqyer të nivelit master shkencor.

KOHA: Aktiviteti do të organizohet çdo fillim muaji maj dhe do të jetë i ndarë në 10 konferenca sipas 
problematikës dhe departamenteve të cilat i kanë miratuar komunitetet shkencore të konferencës. 
(shih programin bashkëngjitur)

KALENDARI I AKTIVITETEVE: Aktiviteti do të përmbajë gjithashtu një numër aktivitetesh të tjera 
(shih programin jashtë konferencës),  pikërisht me elementë që përbëjnë jetën shkencore dhe 
produktin shkencor siç janë: promovimi i librave dhe debati për to, dokumentarë, ekspozita foto-
grafish apo dokumentarë të cilët ilustrojnë problematikën e studimeve shqiptare.

Mirë se vini në Ditët e Studimeve Shqiptare!

DSSH / ASD 
Udhërrëfyes i shkurtër i Ditëve të Studimeve Shqiptare

DSSH / ASD 
Fillimi i një tradite për shkencat humane në Shqipëri



PROGRAMI
Seanca plenare: “TË RIMENDOJMË ZHVILLIMIN DHE INTEGRIMIN”
Seanca do zhvillohet dt. 2.05.2014 ora 15.00-19.00 dhe parashikohet të ketë 10 prezantime (1 keynote Speaker; 1 akademik shqiptar ose 
i huaj; 3 personalitete akademike apo politike shqiptare; 3 profesorë nga UET; 2 profesorë nga universitetet e rajonit (Universiteti Prishtinës 
dhe Tetovës); 1-2 doktorantë.

Komiteti Shkencor i Konferencës:  Prof. Dr. Adrian Civici - Kryetar
Prof. Asoc. Dr. Tonin Gjuraj, Prof. Dr. Luljeta Minxhozi, Prof. Dr. Përparim Fuga, Odeta Barbullushi (PhD), Prof. Dr. Ferit Duka,
Prof. Dr. Romeo Gurakuqi, Prof. Dr. Ksenofon Krisafi, Henri Cili (PhD), Dr. Arbi Agalliu, Prof. Alain Brossat, Prof. Stefano Bianchini,  
Prof. Francois Lerin, Prof. Dimitris Goussios
Koordinator Organizativ:  Dr. Arbi Agalliu / Ndihmës Koordinatorë: Dokt. Besarta Vladi, Dokt. Elona Shehu 

SEKSIONET E KONFERENCËS 
 Departamenti Financës

BORXHI PUBLIK: Përshtatja e aktorëve ekonomik në kushtet e një borxhi të lartë publik
Komiteti Shkencor: Dr. Elvin Meka, Prof.Asoc.Dr. Magdalena Bregasi, Dr. Anilda Bozdo / Sekretaria Organizative: Dr. Ermela Kripa

 Departamenti  Informatikës, Matematikës, Statistikës

MENAXHIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT: Aplikimet e teknologjisë së informatikës në ekonomi, biznes dhe shoqëri 2014
Komiteti Shkencor: Dr. Indrit Baholli, Prof.Asoc. Dr. Tamara Luarasi, Mimoza Durrësi (PhD), Prof. Asoc. Dr. Hysen Binjaku / Sekretaria Organizative: Dokt. Avis Andoni

 Departamenti Menaxhim & Ekonomiks:

SHQIPËRIA, EKONOMI NË ZHVILLIM: “Strategji për zhvillim të qëndrueshëm në ekonomitë në zhvillim”
Komiteti Shkencor: Dr. Oltjana Zoto, Prof. Dr. Engjëll Pere, Prof. Asoc. Dr. Ermira Qosja / Sekretaria Organizative: Dokt. Genti Beqiri

MIRËQEVERISJA: Elementë dhe tendenca të mirëqeverisjes në zhvillimin social-ekonomik të Shqipërisë
Komiteti Shkencor: Prof. Dr. Luljeta Minxhozi, Dr. Arben Bakllamaja, Prof. Asoc. Dr. Kreshik Bello, Eniel Ninka, (PhD) / Sekretaria Organizative: Florian Salaj (PhD)

 Departamenti e Drejtë Private

LIGJI TREGTAR: Problematikat e aplikimit të ligjit tregtar në terren. Korporatat dhe shteti ligjor
Komiteti Shkencor: Prof. Asoc. Dr. Migena Leskoviku, Mag. Besnik Maho, Juelda Lamçe (PhD) / Sekretaria Organizative: Dokt. Blerta Aliu

 Departamenti e Drejtë Publike

KUSHTETUTA E SHQIPËRISË, 15 VITE: Dimensionet dhe problemet e sistemit politik-kushtetues pas 1998
Komiteti Shkencor: Prof. Asoc. Dr. Migena Leskoviku, Prof. Dr. Ksenofon Krisafi, Erjona Canaj (PhD) / Sekretaria Organizative: Mirgen Prençi (PhD)

 Departamenti Edukimit

EDUKIMI FAKTOR ZHVILLIMI: “Realitete dhe alibi të edukimit sot”
Komiteti Shkencor: Dr. Tomi Treska, Prof. Asoc. Dr. Ylljet Aliçka, Dr. Erika Melonashi / Sekretaria Organizative: Voltisa Lama (PhD)

 Departamenti  Marrëdhënie Publike dhe Komunikimit

KOMUNIKIMI I RI: “Letërsia, komunikimi, media në kohën e Berishës. Tendencat pas viteve ‘90”
Komiteti Shkencor: Dokt. Jonida Këllezi, Dokt. Belina Budini, Gilman Bakalli (PhD) / Sekretaria Organizative: Dokt. Irena Myzeqari

 Departamenti Shkencat Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

QEVERISJA DHE INTEGRIMI: “Qeverisja, territori, përfaqësimi dhe legjitimiteti në integrim”
Komiteti Shkencor: Dr. Roland Lami, Prof. Dr. Aleksandër Dhima, Prof. Dr. Kosta Barjaba / Sekretaria Organizative: Dokt. Ervis Iljazaj

 Departamenti Shkenca Sociale të Aplikuara

ALEATI STRATEGJIK: “Aleancat e shtetit shqiptar, dje, sot dhe nesër”
Komiteti Shkencor: Prof. Dr. Ferit Duka, Odeta Barbullushi (PhD), Prof. Dr. Romeo Gurakuqi / Sekretaria Organizative: Dokt. Dorina Ndoj

Seksionet e konferences sipas departamenteve  do të zhvillohen në datën 3 maj, ora 10.00 – 13.00, 14:00 - 17:00

Struktura e pjesëmarrësve në konferencat e departamenteve: 1 keynote Speaker; 1 akademik shqiptar ose i huaj; 3 pedagogë të departamenteve ose 3 
kumtesa ku mund të marrin pjesë nga 2 apo 3 pedagogë; 2 profesorë nga Prishtina dhe Maqedonia, 3-5 doktorantë;

Mund të pranohen edhe 5-6 punime në formë posteri për çdo konferencë departamenti.

DATA TË RËNDËSISHME
01/03/2014         Afati përfundimtar i dorëzimit të abstraktit
05/03/2014         Konfirmimi i pranimit të abstraktit
15/04/2014         Afati përfundimtar i dorëzimit të punimit të plotë
20/04/2014         Konfirmimi i pranimit të punimit të plotë

Pagesa për pjesëmarrje (referim/poster): 50 euro / autor.     BKT: U.E.T shpk  IBAN euro: AL 11 2051 1519 4255 40CL TJCF EURA

Dërgoni aplikimet ose kërkoni më shumë informacion në: dssh@uet.edu.al; tel: Arbi Agalliu +355 68 90 27 154 


