Thirrja e parë për dërgim të abstrakteve në:

Konferenca e 7-të Botërore për Hulumtim të
Teknologjive të Edukimit
Kolegji AAB, Prishtinë, Republika e Kosovës
20-22 April 2017

Të dashur kolegë
•

Afati i fundit për dorëzim të abstrakteve është: 31 Mars 2017 (Zgjatja e fundit e afatit)

Punimet e selektuara do të publikohen në revistat e indeksuara Thomson Reuters Conference
Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) ose Scopus si edicione speciale.
• Punimet tjera të pranuara do të publikohen në International Leading Publishers (në proces të
marrëveshjes) dhe gjithashtu do të dorëzohen në SCOPUS, EBSCO, Thomson Reuters Conference
Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) për evaluim dhe përfshirje në listë.
• Në konferencë do të kenë prezantime edhe personalitete të shquara të fushës, që janë
ndërkombëtarisht të njohur. Gjithashtu do të keni mundësi të diskutoni punën tuaj me editorët
e revistave më prestigjoze.
•

•

Libri i programit
Çertifikatë pjesëmarrjeje
Hyrje në të gjitha punëtoritë
Libri online i abstrakteve
Hyrje në koktelin (20 April 2017, 18:00 - 20:00)
Paketa e konferencës
Pije të nxehta
Internet wireless
Ditë e plotë për vizita vendeve historike dhe shopping (22 April 2017, 09:00 – 18:00)

•

Për më shumë informacione, Ju lutem vizironi faqen oficiale të konferencës në:

•
•
•
•
•
•
•
•

www.wcetr.org

KLIKONI KËTU PËR TË DËRGUAR ABSTRAKTE NË KËTË
KONFERENCË
•

Abstraktet duhet të shkruhen në Anglisht, dhe mund të dërgohen edhe si attachment në:
wcetr.info@gmail.com

Shpresojmë t’Ju takojmë në Kolegjin AAB në Prishtinë, Kosovë.

Huseyin Uzunboylu, Near East University, Cyprus
Mentor Hamiti, AAB College, Republic of Kosova
FUSHAT E KONFERENCËS
WCETR-2017 përfshin të gjitha njohuritë teorike dhe praktike mbi teknologjitë në edukim. Për më
shumë informacione: http://www.awer-center.org/wcetr/aim.htm
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KONFERENCAT PARAPRAKE
• 2016, Antalya, Turkey
• 2015, Kyrenia, Cyprus
• 2014, Barcelona, Spain
• 2013, Antalya, Turkey
• 2012, Nicosia, Cyprus
• 2011, Kyrenia, Cyprus
NË BASHKËPUNIM ME:
Alcala University, Spain
Anadolu University, Turkey
Ankara University, Turkey
Johns Hopkins University, USA
Middlesex University, UK
Near East University, Cyprus
Open University, UK
Pretoria University, South Africa
University of Kyrenia, Cyprus

INDEKSI I PUNIMEVE TË PLOTA

Punimet e WCETR konferencës janë të:
•
•

indeksuara në Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS) Conference Proceedings
Citation Index)
listuara në databazën e EBSCO për punime të konferencës
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DËRGESA E ABSTRAKTEVE
• Abstraktet duhet të jenë vetëm një faqe të gjata (150-250 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.
• Abstraktet mund të dërgohen përmes www.wcetr.org ose të bashkëngjitura në
emailin: wcetr.info@gmail.com

JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR PROCESIN E DËRGIMIT
REVISTAT QË E PËRKRAHIN KONFERENCËN:
Autorët e artikujve të selektuar priten të dërgojnë verzione të zgjeruara për publikim në numrat e
rregullt të revistave me reputacion të lartë që janë të poshtëshënuara, si plus i publikimit në punimet
e konferencës. Forma të reja për të drejtat e autorit duhet të nënshkruhen dhe dorëzohen në revistat
adekuate.
Revistat që janë konfirmuar deri tani (priten edhe konfirmime tjera në ditët në vijim)
• British Journal of Educational Technology (Indexed in SSCI)
• Computers and Education (Indexed in SSCI and SCI)
• Asia Pacific Education Review (Indexed in SSCI)
• Teaching in Higher Education (Indexed in SSCI)
• Educational Technology Research and Development (Indexed in SSCI)
• Anthropologist (Indexed in SCOPUS)
• Cypriot Journal of Educational Sciences
• International Journal of Learning & Teaching
• World Journal on Educational Technology
• Contemporary Educational Researches Journal
• Global Journal of Information Technology
• Global Journal on Technology
• Global Journal on Humanities & Social Sciences
• International Journal of Innovative Research in Education

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.insode.org/virtual.htm
•
IMPORTANT DATES
Dërgimi i Abstrakteve

31 Mars 2017 (Shtyerja e fundit e
afatit)

Dërgimi i punimit të plotë

10 Prill 2017

Reservim i hershëm i hotelit

25 Mars 2017
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Regjistrim i hershëm

25 Mars 2017

Datat e konferencës

20 - 22 Prill 2017

Camera-ready për publikim

30 Maj 2017

* Pas përfundimit të afatit, autorët e abstrakteve njoftohen Brenda 2 ditëve.
** Pas përfundimit të afatit për dorëzim të komplet punimeve autorët do të njoftohen brenda 4 ditëve.

Contact Info:
E-mail: wcetr.info@gmail.com
Web: www.wcetr.org
MORE INTERNATIONAL CONFERENCES
Academic World Education and Research Center – organizatë internacionale jo-profitabile
Na vizitoni në:

www.awer-center.org

Please do not reply to this email address. It is for sending only.
Apologies for cross-postings. Please send to interested colleagues and students.
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