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VALEU-X 2.5 Trajnimi i stafit 

Seminar trajnimi mbi mundësitë e botimit dhe organizimi i konferencës 
shkencore ndërkombëtare

 Organizatori i Seminarit: ISSBS, Slloveni
Objektivat

1. Për t'i prezantuar pjesëmarrësit me udhëzime të dobishme botimi, si studiues, ne përpiqemi të bëjmë kërkime me 
cilësi të lartë që do të avancojnë shkencën. Ne sjellim ato që besojmë se janë hipoteza unike, e bazojmë punën tonë 
në të dhëna të forta dhe përdorim një metodologji të përshtatshme kërkimi. Ndërsa shkruajmë gjetjet tona, ne 
synojmë të ofrojmë njohuri teorike dhe të ndajmë implikimet teorike dhe praktike të punës sonë. Më pas e dorëzojmë 
dorëshkrimin tonë për botim në një revistë të kontrolluar nga vlerësues anonimë. Për shumë, kjo është pjesa më e 
vështirë e hulumtimit.

2. Për të prezantuar pjesëmarrësit me çështjet më kritike që lidhen me autorët që të kenë shanse më të mira për 
pranimin e punimit; shkrimi për revista akademike është një aktivitet shumë konkurrues dhe është thelbësore të 
kuptohet se mund të ketë disa arsye pas një refuzimi. Për më tepër, procesi i rishikimit të dorëshkrimit është një 
element vendimtar i botimit, sepse asnjë vlerësues nuk mund të identifikojë dhe adresojë të gjitha çështjet e 
mundshme me një dorëshkrim.

3. Për të prezantuar pjesëmarrësit me organizimin e konferencave shkencore ndërkombëtare, në dritën e pandemisë 
së tërbuar të Coronavirus, shumë organizatorë të konferencave iu drejtuan konferencave online dhe shërbimeve po 
online për të bashkuar njerëzit.
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4. Për t'i prezantuar pjesëmarrësit me konferencat hibride; studimet e fundit thonë, edhe pas pandemisë së 
COVID-19, e ardhmja e eventeve dhe konferencave qëndron në ngjarjet dhe takimet hibride. Ndërsa bota 
rimëkëmbet ngadalë nga ndikimi fillestar i pandemisë, shumë njerëz janë ende skeptikë për pjesëmarrjen në një 
event personalisht gjë e cila nuk duket se do të ndryshojë së shpejti. Përdorimi i konferencave hibride do t'i 
lejojë organizatorët të zgjerojnë shtrirjen e tyre dhe të rrisin ROI, dhe si një efekt anësor pozitiv, të mbështesin 
masat e qëndrueshmërisë përmes më pak udhëtimeve.

 

Në fund të seminarit, çdo pjesëmarrës duhet :

• Të kenë njohuri për faktorët që mund të kontribuojnë me sukses në shanse më të mira për pranimin e 
dorëshkrimit dhe njohuri mbi udhëzimet e dobishme të botimit, përmes të cilave stafi i institucioneve të Arsimit të 
Lartë do të përmirësojë punën e tyre në të ardhmen

• Të përmirësojnë njohuritë e tyre për organizimin e konferencave shkencore ndërkombëtare dhe të mësojnë për 
tendencat aktuale dhe praktikat e mira për organizimin e konferencave.

3

VALEU-X 2.5 Trajnimi i stafit =
Seminar trajnimi mbi mundësitë e botimit dhe organizimi i konferencës shkencore 

ndërkombëtare
 Organizatori i Seminarit: ISSBS, Slloveni



 

4

   Hapje

 Hyrje, prezantim i strukturës së seminarit

 

Aplikimi 1 orë

Hyrje në tematikë dhe botimi

 Hyrje në seminar, prezantim i strukturës së seminarit
 Mundësitë e botimit; udhëzimet e botimit dhe pranimi i letrës
 Diskutim

 

Aplikimi 1 orë

Sfidat e aktivitetit të konferencës

 International Organizimi i konferencës shkencore ndërkombëtare
 Konferencat Online dhe hibride
 Diskutim

 

Aplikimi 1-2 orë

Aktivitete Praktike

 Aktivitet Praktik : prezantimi i konferencës hibride (programi dhe struktura Konferenca Ndërkombëtare PIC dhe Konferenca Makelearn & 
TIIM)

 Prezantime, diskutime

Metodologjia e ofrimit të seminarit 
Aktiviteti  është  projektuar  në  formën  e  diskutimit  dhe  një    seminar  praktike,  ku  kolegët  do  të  përfshihen  në  detyra  dhe  ushtrime 
praktike.  Ai  do  të  fokusohet  në  organizimin  e  konferencave  shkencore  ndërkombëtare  dhe  mundësitë  e  botimit  për  t'i  nxitur 
pjesëmarrësit në kërkime me cilësi të lartë që do të avancojnë shkencën.
Draft programi i seminarit (aplikacioni 3 – 4 orë në person )
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Ligjëruesit dhe moderatorët e seminarit 

• Dr. Aleš Trunk është i punësuar si asistent profesor, studiues dhe student postdoktoral në Shkollën Ndërkombëtare të Studimeve Sociale 
dhe Biznesit në Slloveni dhe studiues dhe ekspert në Qendrën për Studime të Informatikës Ligjore – Observatori Taranto në Itali. Në 
kuadër të punës së tij kërkimore, ai ka botuar në revista shkencore ndërkombëtare. Ai fokusohet në multikulturalitetin, tregun e punës, 
financat e korporatave, aftësitë sipërmarrëse dhe edukimin financiar. Ai është shumë i aftë në përdorimin e Teknologjive të Informacionit: 
ka përgatitur e-materiale të ndryshme interaktive dhe ka ofruar mbështetje teknike për klasat elektronike të Moodle për kurse/trajnime të 
ndryshme. Aktualisht është i përfshirë në disa projekte Erasmus+. Ai është gjithashtu anëtar i shumë bordeve të Revistave shkencore 
ndërkombëtare si:

• Global journal of social sciences studies
• Human systems management
• International journal of innovation and learning
• International journal of management and enterprise development
• International journal of management, knowledge and learning
• International journal of synergy and research
• International journal of value chain management
• Managing global transitions: international research journal
• Journal of business and economic development
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Ligjëruesit dhe moderatorët e seminarit 

• Dr. Valerij Dermol ka një fokus kërkimor dhe mësimdhënieje në menaxhimin, mësimin organizativ dhe sipërmarrjen. 
Ai i kombinon këto fusha për të thelluar kuptimin e trajnimit dhe zhvillimit të punonjësve dhe aftësitë dhe ndikimin e 
tyre në performancën dhe efektivitetin e të mësuarit organizativ. Ai ka qenë i përfshirë në shumë projekte vendase 
dhe/ose të BE-së. Ai ka punuar si konsulent dhe trajner për udhëheqjen, marketingun dhe shitjet në një kompani 
konsulence ndërkombëtare me bazë në Evropë si dhe ka kompaninë e tij. Ai është bashkëorganizator i dy 
konferencave vjetore shkencore ndërkombëtare (PIC International Conference dhe Makelearn & TIIM Conference). 
Ai është gjithashtu anëtar i shumë bordeve të Revistave shkencore ndërkombëtare si:

• Human systems management
• International journal of management and enterprise development
• International journal of management, knowledge, and learning
• International journal of value chain management
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Care4
You

COWEB

Projekte Ndërkombëtare Aktuale



Projekte ndërkombëtare të përfunduara



 

1. Mundësitë e publikimit; udhëzimet e publikimit dhe pranimi i 
punimit

2. Sfidat e aktivitetit të konferencës

3. Veprimtari praktike dhe diskutim

9

VALEU-X 2.5 Trajnimi i stafit =
Seminar trajnimi mbi mundësitë e botimit dhe organizimi i konferencës shkencore 

ndërkombëtare
 Organizatori i Seminarit: ISSBS, Slloveni



1. Mundësitë e publikimit; udhëzimet e publikimit dhe pranimi i punimit

Struktura e artikujve akademikë 

Sugjerime për një artikull të mirë 

Drejtime akademike shtesë 

Diskutim
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Në Çfarë jeni të interesuar…

• Cila është fusha juaj e interesit?

• Çfarë ju pëlqen të lexoni?

• Çfarë kërkimesh shkencore po bëni tani (në të kaluarën)?

• Cila është fusha e hulumtimit të mentorit tuaj?

• Cili është niveli/statusi juaj universitar?

• Në cilin ekip jeni pjesëtar?

• Çfarë kontaktesh ndërkombëtare keni?



Shqyrtoni me kujdes këto: 

• Gjeni një ide

• Gjeni literaturë

• Gjeni revistën dhe kërkesat e saj
• Përgatitni gjithçka që ju nevojitet (hulumtimi juaj, përfundimi i diskutimit tuaj, pajisjet, të 

dhënat, burimet e tjera etj.)

• Përgatitja e një dorëshkrimi (përktheni/korigjoni/lexoni)

• Dërgojani kryeredaktorit të një reviste të zgjedhur

• Ndiqni vërejtjet e kontrolluesve
• Korrigjojeni dorëshkrimin dhe dërgojeni sërish për botim (nëse ai/ajo ju a kërkon dicka të 

tillë)

• Kini durim – mos u dorëzoni!



Ku të publikoni dhe si të përgatitet një 
punim?



Ku të kërkoni?

www.emeraldinsight.com

www.inderscience.com

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.inderscience.com/
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Struktura e artikujve akademikë

TITULLI

• Titulli më i shkurtër priret të jetë më i mirë, por duhet të përshkruajë mjaftueshëm përmbajtjen e artikullit

ABSTRAKT

• mos e nënvlerësoni rëndësinë e abstraktit. Është pjesa më e lexuar (dhe e kërkuar) e artikullit dhe baza për të cilën shumë njerëz do të vendosin nëse 
do të lexojnë apo jo 

• një abstrakt i mirë përshkruan qëllimin e studimit, përmbledh metodat kryesore të kërkimit, raporton gjetjet dhe thekson kontributet kryesore

FJALËT KYÇE

• Fjalët kyçe janë një komponent i rëndësishëm i artikullit që krijon përshtypjen e parë

HYRJE, SHQYRTIMI I LITERATURËS dhe METODOLOGJIA

• sfond kontekstual i fortë, por jo shumë i detajuar (PSE) 

• teoria dhe metodologjia (SI)

• gjetjet e hulumtimit dhe diskutimi i tyre (ÇFARË)

REZULTATE DHE DISKUTIMI

• paraqet gjetjet e hulumtimit dhe i vendos gjetjet brenda kontekstit të objektivave të kërkimit dhe gjetjeve të punimeve të mëparshme

PERFUNDIMI

• nuk duhet të paraqesë asgjë të re. Gjithçka e deklaruar në konkluzionet dhe duhet të burojë nga rezultatet dhe diskutimet

E RËNDËSISHME: konsistenca logjike dhe lidhja midis paragrafëve, midis titullit dhe pjesëve të tjera të një artikulli, midis 
metodave dhe hipotezave të kërkimit, etj.



Sugjerime për një artikull të mirë shkencor (1)

• të qarta, koncize dhe të shkurtra - ide, koncepte, marrëdhënie, teori, jo 
shumë fjalë, etj.

• terma të drejtpërdrejtë, literal - të vendosur, pa metafora apo edhe 
rima e thënie; fjalë të sakta, të sakta, të sakta etj.

• shmangni pohimet e bazuara pa prova - nxjerrja e përfundimeve nga 
pretendimet që nuk mund të mbështeten në mënyrë eksplicite nga 
rezultatet

• shmangni citimet e drejtpërdrejta - një citim i drejtpërdrejtë mund t'i 
tregojë lexuesit tuaj se ju nuk e kuptonit atë që po thoshte studiuesi aq 
mirë sa për të sintetizuar materialin



Sugjerime për një artikull të mirë shkencor (2)

• shmangni fjalitë e gjata – lexuesit janë në rrezik të lartë që të 
humbasin në fjali

• paragrafët duhet të diskutojnë vetëm një temë të përcaktuar në 
fjalinë hyrëse

• paragrafë jo shumë të gjatë (p.sh., një faqe e gjysmë) 

• zbatoni kohën konsistente brenda seksioneve 

• është zhgënjyese të shohësh kur një punim mund të jetë 
potencialisht interesant, por i shkruar në anglishte të dobët



Udhëzime shtesë….

• revista duhet të jetë e përshtatshme për kërkimin
• renditja shumë e lartë e revistës për nivelin e risisë së punës 

mund të jetë një arsye për refuzim
• revista me akses të hapur është një opsion i mirë për publikimin 

e kërkimit tuaj
• kini kujdes nga revistat grabitqare me akses të hapur (tarifa të 

mëdha administrative/botuese nga autorët, komente të 
shkurtuara, por të dyshimta nga vlerësuesit, lexues të pakët 
pavarësisht natyrës së tyre me akses të hapur)



Kriteret dhe procesi i rishikimit të artikujve shkencorë

• Procesi i rishikimit mund të jetë mjaft i ngadaltë, prandaj jini të durueshëm. Redaktorët dhe 
vlerësuesit e tjerë janë njerëz të zënë.

• Ju nuk keni nevojë të pajtoheni me të gjitha komentet e vlerësuesve. Mosmarrëveshja është e 
mirë për sa kohë që mund të jepni një justifikim të detajuar në përgjigjen e autorit se pse nuk jeni 
dakord me vlerësuesin për këtë çështje dhe pse nuk ishte i garantuar asnjë modifikim i dorëshkrimit të 
rishikuar.

• Përgjigja e autorit mund të jetë më e gjatë se vetë dorëshkrimi, veçanërisht për raundin e parë të 
rishikimeve. Ju duhet t'i përgjigjeni drejtpërdrejt çdo komenti individual. Tregoni nëse jeni dakord ose 
jo me komentin e vlerësuesit. Nëse jeni dakord me një koment dhe ai ka rezultuar në një modifikim të 
dorëshkrimit të rishikuar, duhet të tregoni se ku është ndryshuar dorëshkrimi.

• Vlerësuesit janë vullnetarë dhe janë një pjesë thelbësore e metodës shkencore. Rishikimet e tyre 
shërbejnë për të theksuar dobësitë në studim, kufizimet e metodave të zgjedhura dhe pikat që 
kërkojnë sqarime të mëtejshme përpara se studimi të publikohet 

• në rast refuzimi mos e merrni personale  



Arsyet për refuzim

1. Punimi nuk i plotëson standardet shkencore ose 
akademike - as metodologjia dhe as gjetjet e hulumtimit nuk 
janë përfundimtare

2. Punimi është spekulativ apo edhe polemik - argumentet 
nuk vërtetohen por thjesht paraqiten si fakt (tregoni nga vjen 
një pretendim, si mbështetet, si e përdorni pretendimin për 
argumentet tuaja)

3. Punimi është thjesht përshkrues dhe riprodhon kërkimet 
ekzistuese pa ofruar asgjë të re për temën



2. Sfidat e aktivitetit të konferencës

• Një mundësi e mirë për të ruajtur marrëdhëniet institucionale dhe personale si dhe 
për të krijuar marrëdhënie të reja

• Financimi i pjesëmarrjes
• Rëndësia e ngjarjeve plenare – Pikat e rëndësishme , panelet, seminaret, etj.
• Shtimi i bashkëorganizatorëve si një mundësi për të rritur rrjetin
• Revista ndërkombëtare të sponsorizuara si një mundësi për të fituar shikueshmëri 

dhe rëndësi
• Zbatimi online dhe hibrid si një mundësi
• Kanalet promovuese për të fituar shikueshmëri dhe për të rritur frekuentimin
• Publikime me akses të hapur
• Problemi që vjen nga sistemet e vlerësimit të performancës kërkimore (indeksimi i 

publikimeve)



Prezantimi i konferencës hibride - programi dhe struktura :
- PIC International Conference
https://piconf.net/

- Makelearn & TIIM Conference
https://makelearn.mfdps.si/

Diskutime
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3. Veprimtari praktike - Punë në grupe

1. Çfarë do të ishte e mundur të bënit në institucionet tuaja për të 

përshpejtuar ndërkombëtarizimin përmes përfshirjes në organizimin e 

konferencave dhe botimet shkencore?

2. Cilat janë problemet, kufizimet apo kërcënimet që mund të shfaqen?

3. Si mund të mbështesin institucionet realizimin e zgjidhjeve më të mira?



Online: www.valeu-x.eu

VALEU-X – Project
• Kontakt: ales.trunk@gmail.com

• Faqja Web: https://valeu-x.eu/ 

http://www.valeu-x.eu/
https://valeu-x.eu/
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