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Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë 
 
Të nderuar punëtorë shkencorë të Institucioneve Kërkimore-Shkencore të Kosovës dhe të Rajonit, 
 

Siç e dini, për disa vite me radhë, MASHT organizon konferencën vjetore kombëtare të 
shkencës “Java e shkencës” e cila mëton të jetë ngjarje e përmasave ndërkombëtare shkencore në 
të cilën shkencëtarët kosovarë dhe të rajonit do t’i paraqisnin të arriturat e tyre njëvjeçare. 

Duke dashur që në vitin 2013 në konferencë t’i përfshijmë shkencëtarët nga të gjitha trevat 
dhe nga diaspora si edhe shkencëtarët nga vendet e rajonit, përgatitjet për konferencë kanë filluar 
që në shtator. Në këtë kuadër,  me anë të këtij njoftimi, dëshirojmë që t’ju informojmë me kohë me 
qëllim që në javën kur do të mbahet konferenca (14, 15, 16 dhe 17 maj 2013) të jeni sa  më të 
përgatitur. 

Duke e vlerësuar kontributin tuaj në zhvillimin ekonomik, kulturor dhe shoqëror të vendit 
tonë, ju lusim që këtë njoftim ta kuptoni si ftesë për konferencën e këtij viti si dhe, njëkohësisht, ta 
kuptoni si kërkesë tonën që të njëjtën ta shpërndani tek komuniteti shkencor i vendit tonë brenda 
dhe jashtë Kosovës. 

Shpresojmë që me ndihmën dhe kontributin tuaj do të arrijmë që konferencën kombëtare të 
shkencës ta shndërrojmë në ngjarjen më të rëndësishme shkencore të vendit si dhe njërën nga 
ngjarjet e rëndësishme shkencore të rajonit. 

Ju njoftojmë se dorëzimi i abstrakteve bëhet në zyrat e DSHT-së, deri më 15 shkurt 2013. 
Shpjegim : Abstraktet duhet të përmbajnë më së shumti 150 fjalë, të kenë emrin, mbiemrin 

e autorit, emrin e institucionit ku punon autori si dhe emrin, mbiemrin dhe institucionin ku punojnë 
recensentët (së paku dy) e punimit të cilët duhet të kenë gradën shkencore apo edhe thirrjen 
akademike së paku të nivelit e autorit të punimit. Abstraktet duhet të dërgohen të shtypura në letër 
dhe në rrugë elektronike përmes e-mailit. Abstraktet dërgohen te zyrtarët e ngarkuar për pranim 
sipas fushave të veçanta në këto adresa: 

 
 
Ukë Osmanaj, kati III, zyra nr. 302 dhe e-mail: uke.osmanaj@rks-gov.net për fushat: 

• Studimet gjuhësore dhe kulturore, 
• Studimet historike 
• Burimet natyrore, Energjia dhe mjedisi, 
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Mensur Neziri, kati III, zyra nr. 02 dhe e-mail: mensur.neziri@rks-gov.net për fushat: 
 

• Prodhimi bujqësor dhe sigurimi i ushqimit, 
• Projektet ndërkombëtare dhe perspektivat e kyçjes se shkencëtarëve kosovarë në to 
• Shkencat teknike, inovacionet dhe transferi i teknologjisë 

 
 
Sebahate Jupolli, kati III, zyra nr. 313 dhe e-mail: sebahate.jupolli@rks-gov.net për 

fushat: 
 

• Studimet në fushë të edukimit dhe arsimit  
• Kërkimet shkencore në mjekësi, 
• Studimet shoqërore dhe ekonomike, 

 
 
 

Ju dëshirojmë punë të suksesshme shkencore dhe shëndet! 
Mirë u pafshim në konferencën shkencore “Java  e Shkencës 2013”. 
 

 
Departamenti i shkencës dhe teknologjisë 
MAShT 
 
 

 
Dr. Murteza Osdautaj 

mailto:mensur.neziri@rks-gov.net�
mailto:sebahate.jupolli@rks-gov.net�

