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THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË: 
 
KONFERENCËN E 8-TË NDËRKOMBËTARE PËR ARSIM  
(IC-ED-2019) 
Tirana International Hotel & Conference Centre 
Tiranë, Shqipëri 
27 – 29 Qershor 2019 
www.ic-ed.net 

 
Të dashur kolegë,  

Data e fundit për dorëzim të abstraktit është: April 30, 2019 

 Ju mund të publikoni artikullin tuaj në një revistë të indeksuar nga ERIC, Scopus ose Web of Science 
(ESCI) duke u ndjekur nga një proces shqyrtimi dhe duke paguar një tarifë plotësuese regjistrimi.  For 
more information… 

 Punimet e përzgjedhura do të publikohen në revistat mbështetëse ose në: Clarivate Analytics Web 
of Science (SSCI or ESCI) or SCOPUS.  

 Punimet e tjera të plota do të publikohen si proceedings të “New Trends and Issues Proceedings on 
Humanities and Social Sciences” (të indeksuara në Web of Science, prosoc.eu) dhe gjithashtu do të 
dërgohen për vlerësim dhe përfshirje në SCOPUS dhe Clarivate Analytics Conference Proceedings 
Citation Index – CPCI (ISI Web of Science)  For more information please click here… 

 Teksti i plotë në Turqisht do të vlerësohet për publikim në revistën “International Journal of 
Innovative Research in Education” (www.ijire.eu). 

 Përveç kësaj, në konferencë do të kenë prezantime edhe personalitete të shquara të fushës, që 
janë të njohur ndërkombëtararisht. Gjithashtu do të keni mundësi të diskutoni punën tuaj me 
editorët e revistave më prestigjoze. 

 Abstraktet dhe punimet e plota duhet me patjetër të jenë në gjuhën angleze. Nëse dëshironi Ju 
mund të prezantoni punimin tuaj edhe në gjuhën shqipe. Por, duhet me patjetër të dërgoni porosi 

në iced.infodesk@gmail.com.  Kërkesa Juaj do të shtohet në program 

 Të gjitha propozimet do të shyrtohen sipas peer-reviews. 
 Pushim për kafe 
 Mundësi për prezantim virtual 
 Çmimet abstrakti dhe posteri më i mirë 
 Çertifikata për pjesëmarrje,  
 Hyrje në të gjitha punëtoritë,  
 Libri online i abstrakteve,  
 Wifi pa pagesë, etj. 
 Çanta e konferencës 
 Drekat 
 Vizitë vendeve historike 
 Abstraktet duhet të shkruhen në gjuhën angleze, dhe mund të dërgohen edhe me email në: 

iced.infodesk@gmail.com  
 

Shpresoj të takohemi në  Tiranë, Shqipëri 
 

 

http://www.ic-ed.net/
http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
http://www.globalcenter.info/sci-math/wp-content/uploads/2019/01/rules-eng-yeni.pdf
http://www.prosoc.eu/
http://www.globalcenter.info/prosoc_wos.jpg
http://www.ijire.eu/
mailto:iced.infodesk@gmail.com
mailto:iced.infodesk@gmail.com
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Kryetar: 
Prof. Dr. Milan Matijević, University of Zagreb, Croatia 
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara University, Turkey 
 

 

KLIKO KËTU PËR TË DËRGUAR ABSTRAKTE PËR KËTË 
KONFERENCË 

 
MAIN KEYNOTE 
Prof. Dr. Germ Janmaat, University College London 
Editor-in-Chief, Compare: A Journal of Comparative and International Education (SSCI and Scopus)  
 

Një punëtori do të mbahet me ata që duan të publikojnë punimet e tyre në këtë revistë. Ju lutemi të vini 

të përgatitur me draft artikullin tuaj. 

 

WEB OF SCIENCE 

 

 
 
KONFERENCA PARAPRAKE 
 2018, Berlin – Germany 

 2017, Zagreb – Croatia 

 2016, Skopje, Macedonia 

 2015, St Petersburg, Russia 

 2014, Dubrovnik, Croatia 

 2013, Bucharest, Romania 

http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/IC-ED-2015/IC-ED-2019/schedConf/cfp
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/IC-ED-2015/IC-ED-2019/schedConf/cfp
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 2012, Antalya, Cesar Temple Hotel & Resort Convention Center, Turkey 
 

ÇMIMET 
Rewards will be given below. More information can be found on the website. 
1. Best First, Second and Third Prize Abstract Award 
2. Best First, Second and Third Poster Awards 
3. Loyalty Award for participants attending ICED conferences at least 5 times 

 
 
FUSHA E KONFERENCËS 
ICED-2019  përfshin të gjitha njohuritë teorike dhe praktike mbi arsimin. Për më shumë informacioneË 
http://www.globalcenter.info/ic-ed/?page_id=9  
 

 
NË BASHKËPUNIM ME: 
 Ankara University 

 Near East University 

 South East European University 

 St. Petersburg Christian University 

 University of Kyrenia 

 University of Zagreb 

 Cyprus Educational Sciences Association 

 European Educational Researches Association 

 Global Special Education and Psychological Services Association 

 
REVISTAT QË E PËRKRAHIN KONFERENCËN: 
The journal editors of the following journals can review the conference summaries and invite 
the full text of their chosen statement (s) specifically for the referees of their journals. 
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools (Indexed in SSCI)  

British Journal of Educational Technology (Indexed in SSCI)  

Asia Pacific Education Review (Indexed in SSCI)  

Educational Technology Research and Development (Indexed in SSCI)  

South African Journal of Psychology, (Indexed in SSCI)  

Cypriot Journal of Educational Sciences (ERIC & Scopus) (www.cjes.eu)  

International Journal of Learning and Teaching* (www.ij-lt.eu)  

Contemporary Educational Research Journal* (www.cerj.eu)  

Global Journal of Arts Education* (www.gjae.eu)  

Global Journal of Guidance and Counselling: Current Perspectives* (www.gjgc.eu ) 

International Journal of Innovative Research in Education www.ijire.eu  
 

Dërgimi i Abstrakteve 

 Abstraktet duhet të jenë të gjata vetëm një faqe 300-500 fjalë).  

 Abstrakti përfshin deklarimin e problemit, qëllimin e studimit, metodat, arritjet & rezultatet, dhe, 
konkluzionet dhe rekomandimet.  

 Nëse punimi juaj nuk është i plotë, mund të përfshihet vetëm propozimi për studim. 

 Abstraktet duhet me patjetër të përfshijnë edhe emrin mbiemrin e autorëve, institucionin, 
departamentin, email adresën dhe numrin e telefonit.   

http://www.globalcenter.info/ic-ed/?page_id=9
http://www.ijire.eu/
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 Abstraktet mund të dorëzohen përmes www.ic-ed.net ose të bashkëlidhura në emailin 
iced.infodesk@gmail.com     
 

Hapi i parë (Kliko këtu) për dërgim të abstraktit 
 
 
DËRGIMI I PUNIMEVE TË PLOTA 
Ju lutemi klikoni në linkun në vijim për modelin e punimit të plotë www.ic-ed.net 
  

GJUHA E KONFERENCËS 
• GJuha e konferencës është gjuha angleze. 

 Abstraktet dhe punimet e plota duhet patjetër të jenë në anglisht. 
 

PJESËMARRJA NË KONFERENCË 
Ju mund të merrni pjesë në konferencë me punim ose poster prezentim, në panel ose punëtori.  
Pjesëmarrësit të cilët nuk mund të marrin pjesë fizikisht është mire të bëjnë prezentim virtual. Këto 
pjesëmarrës duhet të kenë skype në kompjuterët e tyre. 
Për më shumë, lexoni në: http://www.globalcenter.info/ic-ed/?page_id=23  

 

DATA TË RËNDËSISHME 

Dërgimi i Abstrakteve       April 30, 2019 

Dërgimi i punimit të plotë July 20, 2019 

Regjistrim i hershëm May 16, 2019 

Datat e konferencës  June 27-29, 2019 

Camera-ready për publikim July 30, 2019 

 
INFORMACIONE MBI REGJSITRIMIN 

 Regjistrim i hershëm 
Deri më: 16 Maj 2019 

Regjistrim i vonë 
Pas 16 majit 

Tavolina e 
regjistrimit 
 

Pjesëmarrës 100€ 120€ 130€ 

Virtual 80€ 90€ 100€ 

Student* 80€ 90€ 100€ 

Audiencë 50€ 60€ 70€ 

Person shoqërues 40€ 50€ 60€ 

* Verifikimi I ID-së së studentit është i domosdoshëm 
 

Me rëndësi: 
 Së paku njëri autor duhet të regjistrohet brenda 2 javëve pas lajmërimit që të përfshihet në program. 

Nëse në punim ka më shumë autor dhe këto emra janë shkruar në më shumë se 2 fleta, këto autorë 
bëjnë pagesë normale të regjistrimit. 

 Punimi i dytë ose nëse keni më shumë, pagohen secila 80 Euro. 

http://www.ic-ed.net/
mailto:iced.infodesk@gmail.com
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/IC-ED-2015/IC-ED-2019/schedConf/cfp
http://www.ic-ed.net/
http://www.globalcenter.info/ic-ed/?page_id=23
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/IC-ED-2015/IC-ED-2019/schedConf/cfp
http://worldeducationcenter.eu/new/index.php/IC-ED-2015/IC-ED-2019/schedConf/cfp
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 Ofrohet edhe lirim grupor prej 15% për 6 ose më shumë pjesëmarrës (përveç studentëve) nga i njëti 
institucion, që regjistrohen në të njëjtë kohë.  

 Nëse punimi juaj nuk është pranuar, pagesa juaj rimbursohet.  
 Kur bëni pagesën Ju lutem skenoni faturën dhe dërgoni në: iced.infodesk@gmail.com duke mos 

harruar të shkruani edhe ID numrin e punimit tuaj.  
 Artikujt e plotë duhet të jenë më së paku 3500 fjalë dhe jo më shume se 6000 fjalë. 
 Rimbursimi është i mundur deri 20 ditë para datës së fillimit të konferencës, dhe Ju do ti mirrni 

paratë një javë pas datës së përfundimit të konferencës.   

 
PAGESA NË BANKË 
 Nëse preferoni të bëni pagesën e regjistrimit përmes bankës, Ju lutem klikoni këtu për informacione 

rreth pagesës përmes BANKËS.  
 Pasiqë keni bërë pagesën tuaj Ju lutem skenoni dokumentin ose e shkarkoni nga banka Juaj dhe 

dërgoni në email adresën:  iced.infodesk@gmail.com duke mos harruar të shkruani ID-në e punimit 
tuaj.  

 

 
PAGESA PËRMES KARTAVE BANKARE 
 Nëse preferoni të bëni pagesën e regjistrimit me kartë krediti, Ju lutem klikoni këtu për pagesë me 

KARTË KREDITI 
 
 

AKOMODIMI 
Do të informoheni së shpejti.... 
 
Kontakti: 
WEB: www.ic-ed.net 

E-mail: iced.infodesk@gmail.com     
Whatsapp: +90542856055 

mailto:iced.infodesk@gmail.com
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
http://www.globalcenter.info/akbank.pdf
mailto:iced.infodesk@gmail.com
http://www.awer-center.org/payment/
http://www.awer-center.org/payment/
http://www.ic-ed.net/
mailto:iced.infodesk@gmail.com

