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Misioni 
 
Qëllimi i kësaj Konference është trajtimi shkencor i ridimensionimit të marrëdhënieve 

ndërkombëtare dhe të politikës së jashtme në kontekstin e një sistemi ndërkombëtar gjithmonë e më 

shumë dinamik nga perspektiva e teorive të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe studimeve të 
sigurisë. Fokusi i kësaj konference është politika e jashtme e SHBA-ve për rajonin e Ballkanit 

Perëndimor. 

 

Konferenca synon të bashkojë në një tryezë debati komunitetin akademik dhe kërkues të rinj si dhe 

politikanë të lartë të rajonit dhe kontribues në politikbërje, për shkëmbimin e ideve dhe divulgimin e 

punës së tyre kërkimore shkencore për politikën e jashtme të SHBA-ve karshi rajonit, por edhe të 

gjitha aspektet e tjera të fushave ndërdisiplinare si marrëdhëniet ndërkombëtare, studimet 

diplomatike, studimet historike, studimet ne fushën e të drejtës ndërkombëtare dhe studimet 

ekonomike dhe politike. 

 

Konferenca do të shërbejë për të gjithë pjesëmarrësit si një platformë për ndërlidhje, shkëmbim 
idesh dhe ballafaqim të punës kërkimore në një komunitet të specializuar në studimet 

ndërkombëtare. Konferenca nxit debatin për zhvillimet aktuale në arenën ndërkombëtare, ide, qasje 

dhe teori të reja, shqetësime dhe sfida në lëminë e marrëdhënieve ndërkombëtare. 
 

Tematikat 
 
 

 Historia e rajonit: Nga pavarësia drejt 
integrimit Euro-Atlantik Një rrugë e 

shënjuar nganacionalizmi dhe 
konfliktet ideologjike.

 Roli i historisë dhe memories 
kolektive në studimin e marrëdhënieve 
ndërkombëtare.

 Sistemet politike dhe nevoja për 
ndryshim. Raste studimore nga rajoni.

 
 
 

 Roli i SHBA dhe BE në sistemin 
ndërkombëtar. Ndikimet në rajon.

 Roli i SHBA në gjendjen aktuale të 
demokracisë në rajon. Raste konkrete.

 Siguria   kolektive   në   një   sistem
ndërkombëtar dinamik. Gjendja 

aktuale dhe sfidat. Rreziku nga 

terrorizmi ndërkombëtar. Politika e 

SHBA dhe ndikimet për rajonin.
 Roli i krizës ekonomike në zhvillimet 

e fundit ndërkombëtare. Raste nga 
rajoni.



 Qasja e SHBA në gjendjen aktuale të 
sistemit ndërkombëtar: Probleme, 

rreziqe dhe sfida. Pasojat për rajonin. 
 

 Multikulturalizmi kundër të djathtës 
ekstreme dhe populizmit. Impakti i 
ideologjive politike në marrëdhëniet 
ndërkombëtare.

 Siguria rajonale, stabiliteti dhe 
emigrimi.

 Bashkëpunimi rajonal drejt 

anëtarësimit në BE.



 Politika energjitike dhe roli i saj në 
marrëdhëniet ndërkombëtare. Pasojat 
për rajonin.

  
 Debatet aktuale në BE në periudhën e 

krizës dhe post krizës. Ndikimi në 
rajon. Raste nga rajoni.

 Kontributi i SHBA në promovimin e 
demokracisë dhe shtetit ligjor në 
Ballkanin Perëndimor.

 Zhvillimet e fundit teorike të 
marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të 
sigurisë rajonale

 Roli i shqiptarëve në Ballkanin 
Perëndimor si faktor stabiliteti në 
rajon. 

 

 Marrëdhëniet Kosovë-Serbi dhe roli i 
SHBA-BE në parandalimin e 
përshkallëzimeve të mëtejshme për 
rajonin.




 

 

Prezantimi: 
 

Kjo Konferencë mundëson dy lloje prezantimesh: 

 

1- Referat (15 minuta) 

2- Poster (në poster me përmasa 70x100 në gjuhën shqipe dhe atë angleze) 

 

Tarifa e Konferencës: 
 

 

Tarifa e pjesëmarrjes në Konferencë është: 70 Euro për punime me një autor dhe 20 Euro për çdo 
bashkëautor.  
Tarifa përfshin: Pjesëmarrja në Konferencë, materialet e Konferencës, certifikatë, proceedings. 

 

*Tarifa e paguar para afatit përfundimtar është 50 Euro për punime me një autor dhe 20 Euro 

për çdo bashkëautor. 
 
 

 

Data të rëndësishme: 
 

 

Paraqitja e Abstrakteve........................................... 10 tetor 2019 

Njoftimi i pranimit.................................................... 15 tetor 2019 

Pagesa e tarifës ……………...................................... 20 tetor 2019 

Dorëzimi i materialit paraprak…….……………….. 24 tetor 2019 

Ditët e Konferencës.................................................... 28-29 tetor 2019 

Punimi i plotë………………………………………... 30 nëntor 2019 
 
 

 

Abstrakti dhe Punimi: 
 



Të gjithë të interesuarit, janë të lutur të dërgojnë abstraktet e punimeve, që duhet të përmbajë: 

Emrin e autorit/rëve, institucionin, adresën elektronike, (200-250 fjalë, Times New Roman, 12, 

single spaced). Materialet do të dërgohen Koordinatorit të Konferencës z. Kriton Kuçi në adresën 

kritonkuci@umsh.edu. Teksti i plotë i punimit duhet të përmbajë 5000 – 7000 fjalë, i shkruar në 

Times New Roman, size 12, singled spaced dhe të përmbajë: Emrin e autorit/rëve, institucionin, 

adreswn elektronike, Abstraktin, Fjalët kyçe, Hyrjen, Pjesën kryesore, Përfundimet dhe 

Bibliografinë. Afati përfundimtar i dërgimit të tekstit të plotë të artikullit është data 30 nëntor 

2019. 
 

Materialet duhet t’i dërgohen Koordinatorit të Konferencës z. Kriton Kuçi në adresën 

kritonkuci@umsh.edu.al 
 

Abstraktet e punimeve të përzgjedhur nga Komiteti Shkencor, do të botohen në Proceedings të 

Konferencës. 
 

Punimet e plota të përzgjedhura nga Komiteti Shkencor, do të botohen në një numër special të 

Revistës Shkencore të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, EUROMEDITERRANEAN. 
 

Për informacione dhe sqarime të mëtejshme, lutemi të kontaktoni Koordinatorin e Konferencës, z 

Kriton Kuçi në adresën kritonkuci@umsh.edu.al 
 

 
 
 

 

Panelet: 

SESIONI PLENAR: Politika e jashtme në një botë që ndryshon 

 

28-10-2019 

Ora 10:30 

 

Vendi: HOTEL TIRANA INTERNATIONAL Tiranë 
 

 

  
  
  
 

 
 

Tematika:  
Politika e jashtme amerikane në një sistem ndërkombëtar dinamik  
Rajoni i Ballkanit ndërmjet ndikimit të historisë dhe sfidave aktuale  
Vlerësim kritik i politikës së jashtme amerikane për rajonin  
Bashkëpunimi SHBA-BE për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor 
 

SESIONET TEMATIKE: 

 

29-10-2019 

Ora 09:30 

 

Vendi: Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Tiranë 

 

Paneli I: Historia e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomacisë - Nga Orientalizmi 

në Socializëm drejt Integrimit Euro-Atlantik. Ballkani Perëndimor në shek. XX-XXI. 

 

Paneli II: Gjendja aktuale e Marrëdhënieve Ndërkombëtare - Politika e SHBA dhe ajo e 

BE kundrejt Ballkanit Perëndimor. 

 

Paneli III: Qasje Teorike të Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Studimeve të Sigurisë - 

Sfidat e Sigurisë Trans-Atlantike në Ballkanin Perëndimor. 
 


