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Është kënaqësia jonë të ju ftojmë për pjesëmarrje në Konferencën e 2-të 
Ndërkombëtare nё Drejtësi dhe Arte   ICLA 2020, e cila është një ngjarje 
e rëndësishme shkencore e dedikuar për hulumtuesit  dhe studiuesit e fushave 
të drejtësisë dhe arteve dhe mё gjerё. 

ICLA2020 Konferenca synon të bashkojë në një tryezë debati studiues të 
ndryshëm brenda dhe jashtë vendit të interesuar për tematikën e përzgjedhur. 
Me kualitetin e saj të lartë, ofron një vlerë të jashtëzakonshme për studentët, 
akademikët dhe hulumtuesit e industrisë.

Organizojnё
 

   KONFERENCËN E 2-TË NDËRKOMBËTARE
 NE DREJTËSI DHE ARTE



Fushat dhe Objektivat:

ICLA 2020 - Konferenca e 2-të Ndërkombëtare në Drejtësi dhe Arte, synon të bashkojë shkencëtarët e shquar akademikë, 
hulumtuesit dhe profesorët studiues për të shkëmbyer dhe ndarë eksperiencat e tyre dhe rezultatet e hulumtimeve në të 
gjitha aspektet e Drejtësisë dhe Artit. Gjithashtu, paraqet një platformë kryesore ndërdisiplinore për studiuesit, 
praktikantët dhe edukatorët për të prezantuar dhe diskutuar inovacionet e fundit, trendët dhe problematikat, si dhe sfidat 
që hasen në praktikë dhe zgjidhjet e ndërmarra në fushën e Drejtësisë dhe Artit.

Thirrje për Kontribut:

Autorët janë të inkurajuar të kontribuojnë dhe të ndihmojnë në jetësimin e kësaj konference, nëpërmjet dorëzimit të 
abstrakteve të tyre hulumtuese, punimeve dhe e-posterave. Po ashtu, hulumtimet me kualitet të lartë që ngërthejnë 
rezultate origjinale dhe të papublikuara të punës konceptuale, konstruktive, empirike, eksperimentale, apo teorike në të 
gjitha fushat e Drejtësisë dhe Artit, janë më se të mirëpritura për prezantim në konferencë. Konferenca bën thirrje për 
abstrakte, punime dhe e-posterë që i adresojnë temat dhe çështjet e konferencës, përfshirë figurat, tabelat dhe referencat e 
materialeve të reja/të papublikuara hulumtuese.

Fusha e konferencës përfshin por nuk është e kufizuar në:

• Të drejtat e njeriut dhe COVID-19;
• Të drejtat e njeriut në konflikte të armatosura dhe të Drejtën Kushtetuese;
• Rendi juridik ndërkombëtar dhe pandemia globale;
• E drejta dhe politikat e BE-së;
• Drejtësia dhe Arti;
• Pronësia intelektuale dhe Arti;
• Aspektet analitike dhe karakteristikat e veprave muzikore;
• Muzika dhe shoqëria në botën moderne;
• Mbrojtja ligjore e veprave muzikore;
• Krimet seksuale dhe gjinore në të Drejtën Ndërkombëtare Penale: Progres apo Regres?
• E Drejta Penale;
• Inovacionet në Administratë Publike dhe Qeverisje; 
• Drejt një kuptimi më të thellë të terrorizmit global të shekullit XXI;
• Studime tё Drejtёsisё dhe Sigurisë;
• Siguria kibernetike – privatësia dhe e drejta kibernetike

GJUHA E KONFERENCËS 

Punimet mund të prezantohen në konferencë në gjuhën Angleze, Shqipe dhe Boshnjake. 

UDHËZIMET PËR PARAQITJE TË PUNIMEVE 

Paraqitja e Punimeve: Materiali i paraqitur për prezantim në konferencën tonë duhet të jetë origjinal, i papublikuar 
dhe të mos jetë duke u konsideruar për publikim diku tjetër. 

Abstrakti duhet dorëzohet brenda datës 15 korrik 2020 në adresën elektronike të konferencës:  ICLA@unhz.eu 
Abstrakti duhet të jetë, jo më shumë se 250 fjalë, në shqip dhe anglisht. Duhet të përfshijë: titullin e plotë të punimit, 
emrin e autorit, gradën shkencore/titullin akademik, adresën e e-mailit dhe emrin e institucionit ku është i punësuar.

Udhëzime për Punimin e Plotë: Punimet duhet të dorëzohen në gjuhën Angleze, me abstrakt në gjuhën Shqipe dhe 
Angleze. Stili i të shkruarit duhet të ketë këto karakteristika: - Fonti i shkronjave: Times New Roman; - Madhësia e 
shkronjave të titullit 14/ mes titullit 13; - Madhësia e shkronjave të tekstit: 12; - Hapësira ndërmjet rreshtave: 1.5; - 
Formati: A4; - Nr. i faqes duhet të jetë i vendosur në këndin e poshtëm të djathtë të faqes. 
Punimet mund të jenë deri në 8000 fjalë.

Dokumentet duhet të jenë të dyfishtë, të formatuara dhe të referuara në përputhje me Sistemin e Referencës së 
Harvardit. Autorët mund të dëshirojnë të konsultohen në Udhëzuesin e shkëlqyer të qasjes së hapur në sistemin e 
referimit të Harvardit të ofruar nga Universiteti Anglia Ruskin, në dispozicion në:

 https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm



Punimet e plota duhet të dorëzohen në adresën elektronike të konferencës në versionin Microsoft Word dhe Power 
Paint për prezantim deri më 1 shtator  2020. Punimet duhet të jenë të redaktuara shkencërisht nga autori/autorët e 
punimit. (autori është përgjegjës për redaktimin e punimit.) 
  
Përfitimet nga Publikimet:
Të gjitha punimet e pranuara për prezantim do të publikohen në konferencë, dhe gjithashtu online në webfaqen e 
konferencës. Punimet e prezantuara do të konsiderohen tutje për publikim të mundshëm në: “International 
Responsibility Journal (IJR)” (https://commons.lib.jmu.edu/ijr/), “East European Yearbook on Human Rights”-
https://eeyhr.eu/, “Journal of Law and Legal Studies”

Paraqitja dhe dorëzimi i të gjitha punimeve të plota duhet të bëhet në e-mailin: ICLA@unz.eu 

Data të rëndësishme

•    Dorëzimi i abstraktit:                                   15  Korrik,          2020
•    Pranimi i abstraktit:                               22  Korrik,           2020
•    Dorëzimi përfundimtar i punimit:                  01  Shtator,       2020
•    Njoftimi i pranimit:                                        18  Shtator,        2020
•    Data e konferencës:                           6-7 Nëntor,       2020

KOORDINATORËT E KONFERENCËS 

KOORDINATOR: 

Prof. Ass. Dr. Petrit Nimani   petrit.nimani@unhz.eu

ZËVENDËS KOORDINATORËT:
 
Prof. Asoc. Ma. Hysen Nimani  hysen.nimani@unhz.eu
Prof. Ass. Dr. Orhan Çeku   orhan.ceku@unhz.eu

Për çfarëdo pyetje në lidhje me konferencën, ju lutem kontaktoni cilindo nga koordinatorët e mësipërm.

Kontakti: ICLA@unz.eu 

KUOTA E KONFERENCËS 

Pjesëmarrja në konferencë mbulon:

• Pjesëmarrjen aktive me një prezantim të punimit
• Materialet e Konferencës (përfshirë certifikatën e pjesëmarrjes dhe librin e abstrakteve)
• Banak meny
• Vizitë në Grykën e Rugovës sipas listës së lartpërmendur të pjesëmarrjes në konferencë e cila është falas për 

pjesëmarrësit aktivë. Informacionet për pagesën e publikimit të punimeve të plota do të shpallen së shpejti.


