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Organizon:
KONFERENCËN E PARË RINORE
me temë:
EUROPE↔YOU TH (Perceptime të rinjsh)
Background/Konteksti i Konferencës:
Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” ka kënaqësinë të ftojë cdo
gjimnazist, student, profesionist, kërkues, aktivist politik, aktivist
të shoqërisë civile dhe profesionist të ri, në Konferencën e Parë
Rinore “Europe ↔You(th).
Qëllimi i Konferencës është të sjellë bashkë në një Forum për të
shkëmbyer ide, perceptime dhe këndvështrime mbi Integrimin e
Shqipërisë në BE, të diskutojnë dhe të argumentojnë qasjet e tyre
mbi anëtarësimin e mundshëm, efektet në qytetarët, ekonominë,
sfidat dhe perspektivat e pritshme për Shqipërinë, por edhe më
gjerë, në Rajon.
Konferenca është konceptuar në kuadër të javës së Europës, në një
kontekst politik ku vëmendja, angazhimi është kah intensifikimit të
përpjekjeve për të çuar përpara procesin e integrimit europian të
vendit, për të nisur sa më parë procesin e negociatave për
anëtarësim.
Por, sa të informuar janë veçanërisht të rinjtë për këtë process, për
mundësitë që ju ofrohen dhe në cilat fusha; a i përgjigjet dinamika
e zhvillimeve politike në kuadër të integrimit nevojave dhe
kërkesave të tyre?

-

Vetingu: Reforma në drejtësi

-

Përafrimi i legjislaciomit shqiptar me direktivat e BE

Në fushën e Shkencave Politike:

Dr. Veronika Durmishi

-

E-Governance/E-democracy

Dr. Esmeralda Hoxha

-

Vullnetarizmi

Dr. Eva Çipi

-

Më shumë Euroskeptikë apo pro-Europianë

Për Kontakt: saniela.xhaferi@unipavaresia.edu.al,

-

Politika e jashtme dhe ështjet e sigurisë

blerina.dhrami@unipavaresia.edu.al

-

Dialogu social dhe ndërkulturor

Website: http://unipavaresia.edu.al/al/

-

Skena politike - Europe Ballkan Perëndimor

Linku i Konferencës: http://www.unipavaresia.edu.al/al/kerkimi-

-

Përfshirja e të rinjve shqiptarë në politikë

shkencor/konferenca/eu2you(th)2018

-

Përfshirja sociale

Data të rëndësishme/deadline:

-

Të bësh biznes në Shqipëri

Pranimi i Punimit: 25 Prill 2018

Në fushën e Ekonomisë:

Njoftimi për Pranimin e Punimit: 27 Prill 2018

-

Marrëdhëniet tregtare Shqipëri-BE

Publikimi i Punimit:
-

-

-

Një treg ekonomik funksional drejt integrimit në BE

Të gjitha punimet e pranuara, sipas kritereve të punimit

-

Lëvizja e lirë e mallrave/kapitalit në BE

do të publikohen në Librin e Konferencës me ISBN.

-

Bujqësia dhe zhvillimi rural në funksion të integrimit

Të gjitha punimet do t’i nënshtrohen procesit të

-

Progresi në sektorin energjitik në kuadër të integrimit

rishikimit/shqyrtimit.
-

Punimet që nuk do të përmbushin kriteret, nuk do të

në BE
-

konsiderohen për botim.

përditësimi dhe përpunimi i të dhënave në funksion të

Kriteret e Punimit: (Shkarko Formatin/Template)
-

Punimet duhet të jenë origjinale, të papublikuara më
parë ose në proces publikimi.

-

Abstrakti duhet të jetë midis 150-250 fjalë, dhe punimi

Përmirësimi i sektorit të statistikave (mbledhja,

politikave locale e qëndrore)
-

Të rinjtë shqiptarë përballë tregut europian të punës

-

Presioni i konkurrueshmërisë me vendet e BE.

Drejtime të tjera/të përgjithshme:

duhet të jetë jo më pak se 3 faqe, Times New Roman,

-

Kërkimi dhe inovacioni në funksion të integrimit

Titulli: Konferenca e Parë Rinore “Europe to ↔ YOU (th)”-

12, Justify, Single Spaced dhe i formatuar sipas

-

Zhvillimi i kompetencave dhe aftësive në arsimin

Perceptime të Rinjsh

template)

Vendi i Organizimit: Aula Magna, Kolegji Universitar “Pavarësia

Pjesëmarrës: Gjimnazistë, Studentë, Kërkues, Aktivistë Politikë,

Vlorë”, Vlorë, Shqipëri.

Aktivistë të Shoqërisë Civile dhe Profesionistë të Rinj me interes

Data e Organizimit: 7-8 Maj 2018

studimor, professional, akademik, në tematikën e Konferencës.

Organizatorë: Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”

Regjistrimi: Për pjesëmarrësit dhe referuesit në Konferencë nuk

Komiteti Organizativ:

aplikohet Fee.

PhD Candt. Saniela Xhaferi, MSc. Blerina Dhrami; Zyra e

Vlerësimi i Referuesve: Tri çmime për punimet më të mira

Karrierës, Tutoriatit Studentor & Alumni dhe Unioni Studentor.

Drejtimet Kryesore të Konferencës/Topics:

Bordi Shkencor:

Në fushën e Drejtësisë:

profesional
-

Trashëgimia kulturore, identifikimi i objekteve dhe
ruajtja e tyre

-

Integrimi i teknologjisë në tregun e përbashkët
elektronike

-

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në
funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik

-

Përdorimi i sistemeve elektronike në funksion të
qeverisjes.

Prof.Dr. Luan Gjonçaj

-

Lufta kundër informalitetit

-

Tregu i monedhave dixhitale

Prof. Dr. Vincenzo Barba

-

A mund të konsiderohet integrimi në BE si garanci për

-

Vullnetarizmi i të rinjve shqiptarë

Prof.As.Dr. Engjëll Liçaj

respektimin e të drejtave të njeriut në punë

