AGJENDA
KONFERENCA E KATËRT SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

“Zhvillimi ekonomik si bazë për krijimin e vendeve të reja të punës”

THE FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

“Economic Development as a basis to generate new jobs”
23 Maj 2015
23 of May 2015
Vendi: Kolegji Pjetër Budi
Venue: Pjeter Budi College
Saturday, 31st of May
Vendi

Kolegji Pjetër Budi

Venue:

Pjeter Budi College

09:30 – 09:30

Regjistrimi i pjesëmarrësve
Registration of the participants

10:00 – 10:10

Nuhi Rexhepi, Dekan i Kolegjit “Pjetër Budi” – Fjala e mirëseardhjes
Nuhi Rexhepi, Dean of the Pjeter Budi College – Welcome word

10:10 – 10:30

Fjala përshëndetëse e musafirëve
Welcome word from the guests

10:30 – 10:50

Coffee break

10:50

SEANCA PLENARE 1
PLENARY SESSION 1

10:50 -11:00

 Ermira Qosja
Sistemi i karrierës si mjet për të përmirësuar performacën organizative

në organizatat shqiptare
The carrier system as a tool to improve organizational performance in
Albanian organizations
11:00 – 11:10

 Elvis Mujacevic
 Maja Vizjak
Aktivitetet biznesore në Kroaci
Activities of business angels in Croatia

11:10 – 11:20

 Sherif Gashi –
Roli i Politikës fiskale në rritjen ekonomike – rritjen e punësimit
The rolwe of fiscal policy in development and in generating new jobs

11:20 – 11:30

 Naim Kamberaj –
Menaxhimi i auditimit të brendshëm në Doganën e Kosovës
Management of internal audit in Kosovo Customs

11:30 – 11:40

 Ismail Mehmeti
 Orhan Çeku–
Procedurat doganore me ndikim ekonomik – Rast studimi: Kosova
Customs procedures with economic impact – Case study: Kosovo

11:40 – 11:50

 Anila Çekrezi
Pasqyra e sistemit bankar në Shqipëri
An overview of Albanian Banking System

11:50 – 12:00

 Lina Vaso
Politikat e Bashkimit Europian të zhvillimit të qëndrueshëm në qytete.
Agjenda e HABITAT-it
European Union policies within a context of sustainable urban
development: HABITAT Agenda

12:00 – 12:10

 Sabri Klaiqi
Transporti ndërkombëtar dhe ndikimi i tij në zhvillimin ekonomik të
Kosovës
International Transport and its influence in Kosovo economic
development

12:10 – 12:20

 Afrim Selimaj
 Adem Dreshaj
 Fisnik Morina
Analiza e ekspozimit të bankave komerciale ndaj riskut të normave të
interesit
Analysis of commercial bank exposure to interest rate risk

12:20 – 12:30

Pushim për kafe
Coffee break

12:30

SEANCA PLENARE 2
PLENARY SESSION 2

12:30 – 12:40

 Duda Balje
 Hajrija Skrijelj
Menaxheri dhe aktivitetet menaxheriale
Manager and management activities

12:40 – 12:50

 Ervin Myftaraj
 Artenisa Çepele
Rëndësia e rekomandimit të konsumatorëve në raport me marketingun.
Tregu online përballë atij offline. Rasti i sistemit bankar në Shqipëri.
Importance of customers recommendation in marketing relationship.
Online v.s. offline market. The case of Albanian banking sector.

12:50 – 13:00

 Naim Baftiu
 Veli Lecaj
 Artan Dermaku
Zhvillimet në teknologjinë e informacionit dhe ndikimi i punësimit në
Republikën e Kosovës.
The development of IT and its influence in employment in Republic of
Kosovo

13:00 – 13:10

 Aferdita Qekaj – Thaqi
 Lulzim Shabani
Roli i teknologjisë informative dhe komunikimit në krijimin e vendeve
të reja të punës në tregun e Kosovës
The role of the Information Technology and Communication; job
creation in Kosovo market

 Naser Raimi
13:10 – 13:20

Format e ndryshme të përkrahjes institucionale të bizneseve të vogla në
Republikën e Maqedonisë
Types of institutional support of small businesses in the Republic of
Macedonia

13:20 – 13:30

 Llokman Hebibi
Format e përkrahjeve të ndryshme të ndërmarrjeve të vogla në
Republikën e Maqedonisë
Types of various support of small enterprises in the Republic of
Macedonia

13:30 – 13-40

13:40 – 14:40

 Agim Derguti
Parqet industriale - evoluimi dhe ndikimi i tyre në punësim
Industrial parks –evolution and their impact in employment
Dreka
Lunch break

14:40

SEANCA PLENARE 3
PLENARY SESSIONS 3

14:40 – 14:50

 Osman Sejfijaj
Menaxhimi strategjik i resurseve njerëzore në ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme në Kosovë
Strategic human resources management in small and medium
enterprises-Kosovo

14:50 – 15:00

 Ilir Bytyçi
Zhvillimi dhe ngritja e performances së ndërmarrjeve publike si kusht i
zhvillimit ekonomik dhe mirëqenjës në Kosovës
Developing and advancing performance of Kosovo public enterprises as
a criteria for development and wellbeing

15:00 – 15:10

 Shaip S. Gashi
 Ermira M. Shehu

Kreativiteti dhe inovacioni si factor kyç në zhvillimin e ndërmarrësisë

Creativity and innovation a key factor of entrepreneurship development
– a review

15:10 – 15:20

 Myhybije Zallqi Zhara dhe .Ibish Mazreku
Menaxhimi i riskut ne tregun e sigurimeve – rast studimi Kosova
Risk management in insurance - case study Kosovo

 Veton Jahmurataj
15:20 – 15:30

Roli i politikave financiare në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme në Kosovë
The role of financial policies in the development of small and medium
enterprises in Kosovo

15:30 – 15:40

 Ahmet Maloku
Varfëria
Poverty

15:40 – 15:50

 Nevila Mullaj
Ndërmarrësia në marketing – Gjeneratori i ri lider për impulse
ekonomike
Entrepreneurial Marketing - the New Lead Generator of Economic
Impulses

15:50 – 16:00

 Shqipe Kadriu – Murina
Marketingu eksportues
Export in marketing
 Nerimane Bajraktari

16:00 – 16:10

Aspektet e investimeve në zhvillimin rajonal
Investment Aspects of Regional Development

 Faruk Daci
16:10 – 16:20

 Alberta Tahiri
Politikat buxhetore komunale dhe kontributi i komunitetit të biznesit për
buxhetin e shtetit
Municipality budget policy and contribution of the bussiness community
in state budget

 Vinifreda Gazulli
16:20 – 16:30

Burimet njerëzore: Shërbimet mjekësore , motivimi i të punësuarve
Human Resources: Health service, motivation of employers

 Fejzi Beqiri
16:30 – 16:40

Veprat penale kundër të drejtave në marrëdhëniet e punës sipas Kodit
Penal të Kosovës.
Criminal acts against the labor rights according to Kosovo Criminal Law

 Shanoela Zaçe
Ligji dhe ndikimi i tij në gjeneratën e vendeve të reja të punës
16:40 – 16:50

16:50 – 17:00

Law and its impact on the generation of new employment working
places

Pushim për kafe
Coffee break

17:00

SEANCA PLENARE 4

PLENARY SESSIONS 4
17:00 – 17:10

 Hysen Sogojeva
Matja e cilësisë së shërbimeve në industrinë hoteliere
Measuring quality of the services in hospitality industry

17:10 – 17:20

 Fehmi Krasniqi
 Fitim Maçani
Valorizimi turistik i Komunës së Malishevës
Tourism valorisation in a Malishevo municipality

17:20 – 17:30

 Mirela (Alushi) Islami
Gjeomonumentet; mundësi për rigjenerimin dhe zhvillimet e punësimit.
Rasti i aksit rrugor Tiranë-Elbasan.
Geomonument ; opportunity for regeneration and employment
development. Case of Tirana-Elbasan road axis.

17:30 – 17:40

 Qamil Lirëza
Problemet mjedisore gjatë ndërtimit të rrugës Tiranë – Elbasan- masat
që duhet të ndërmerren
Environmental problems during construction of highway TiranaElbasan, Albania, some measures to be taken.

17:40 – 17:50

 Ardian Elezi
Multilaterizimi efektiv i BE –së në fushën e politikës e përbashkët të
mbrojtjes dhe sigurisë
EU effective multilateralism in the field of joint defense and security
policies

17:50 – 18:00

 Mimoza Mëhilli

Sistemi i aseteve martesore në Shqipëri
The system of marriage assets in Albania
18:00 – 18:10
 Mustaf Morina
Femijët me sindrom Down, zhvillimi gjuhësor i tyre
Children with Down syndrome , their language development
18:10- 18:20
 Afërdita Deda
Ndryshimi i seksit dhe pasojat në vlefshmërinë e martesës
The change of the sex and consequences in a valid marriage
18:20 – 18:30
 Vjollca Sulejmani
Trendet Bashkëkohore në reformën pensionale
Contemporary trends in pensional reform
18:30 -19:00

Mbyllja e sesioneve, debat i hapur
Closing sessions, open debate

