
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria – Vlada - Government 
Ministria e Punëve të Brendshme - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova - Ministry of Internal Affairs 

Akademia e Kosovës për Siguri Publike/ Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost 

  Kosovo Academy for Public Safety  
 

 

 

KONFERENCA IV NDËRKOMBËTARE 

 

Teknologjia dhe siguria: Një luftë moderne kundër krimit 

 
 
 
 

 
10-11 mars 2022 Prishtinë - 

Vushtrri, Kosovë 



FTESË PËR PJESËMARRJE 

 

KONFERENCA IV NDËRKOMBËTARE 

 
 

Teknologjia dhe siguria: Një luftë moderne kundër krimit 

 

Ftesë për aplikim 
 

Akademia e Kosovës për Siguri Publike organizon konferencën shkencore 
ndërkombëtare të titulluar "Teknologjia dhe siguria: Një luftë moderne kundër 
krimit" më datën 10-11 Marsit 2022 

 
Ata që dëshirojnë të marrin pjesë në konferencë, akademikë, studentë, studiues dhe 
profesionistë të tjerë janë të ftuar të prezantojnë punimet e tyre në fushën e sigurisë 
publike. Konferenca do të mbahet në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, me mundësi 
përkthimi simultan në gjuhët e lartpërmendura. 

 

Justifikimi i temës thelbësore të konferencës 
 

Bota e teknologjisë po i jep shoqërisë shumë mundësi për të përmirësuar jetën e përditshme. 

Megjithatë, kriminelët përdorin çdo mundësi të mundshme për të përdorur teknologjinë si një 

mjet efektiv për të kryer krime të njohura si krime kibernetike. Shumë nga këto krime 

kibernetike janë të njohura si spamming, pornografi për fëmijë, hakerim, spiunazh ekonomik, 

vjedhje identiteti dhe mashtrim për të përmendur disa. Me ndihmën dhe mbështetjen e njësive 

të krimit kibernetikë dhe agjencive të zbatimit të ligjit, ne mund të shohim parandalim në krimet 

kibernetike. Dhe diçka që kthehet mbrapa.   

Ka shumë mënyra kur interneti përdoret nga kriminelët për të vjedhur informacione personale 

nga viktimat e panjohura. Me zbatimin e një sigurie të krimit kibernetikë, ne do të jemi në 

gjendje t'i përgjigjemi më shpejt çdo raportimi nga komuniteti ynë.  

 



Qëllimi i konferencës 
 

Konferenca synon të bashkojë studiues nga fusha e sigurisë publike të rajonit dhe  
Ballkanit  si dhe studiues nga vendet evropiane me qëllim prezantimin e modeleve të 
institucioneve arsimore dhe trajnimit të vendeve të tyre, përvojat. Sfidat e kaluara 
dhe aktuale dhe gjetjet nga hulumtimi arsimor - trajnimi i zbatuesve të ligjit. Kosova, 
më shumë se çdo vend tjetër evropian, ka nevojë të mbledhë nga përvojat dhe të 
arriturat diku tjetër dhe të mësojë nga metodologjia e përdorur diku tjetër. 

 
 

Synimi i Konferencës 
 

Synimi kryesor i konferencës është të adresoj rolin dhe ndikimin e çështjeve të 
sigurisë kibernetike në shoqëri dhe rolin e zbatimit të ligjit në trajtimin e këtyre 
çështjeve. Edukimi dhe trajnimi mbi sigurinë kibernetike luan një rol vendimtar dhe 
për këtë arsye nevoja për trajnime të specializuara dhe programe edukative mund të 
ndikojë pozitivisht në trajtimin shumë më të mirë të fenomenit të krimit kibernetikë. 
Në këtë konferencë, ekspertë nga fusha të ndryshme do të ndajnë përvojat dhe 
metodat e tyre në parandalimin e krimeve kibernetike dhe për të ndihmuar viktimat 
e krimeve të tilla.  



Datat e rëndësishme dhe modeli i pjesëmarrjes në konferencë 
 

Bazuar në thirrjen për aplikim në konferencë jeni të ftuar; akademikë, studentë, 
hulumtues dhe profesionistë të tjerë të pavarur ose të punësuar në Agjencitë e Sigurisë 
Publike, Institucione Shtetërore, Institucione Arsimore apo Hulumtuese nga Kosova, 
vendet e rajonit dhe vendet partnere ndërkombëtare, për të marrë pjesë me punimin e 
tyre seminarik përkatësisht hulumtimin e tyre në Konferencë. 

 
Punimet dhe prezantimet nuk duhet të jenë botuar apo paraqitur diku tjetër më parë. 

 
-Dorëzimi i abstraktit me  20 janar 2022, njoftimi  rreth pranimit me 30 janar 2022 

-Dorëzimi i punimeve, 15 shkurt 2022 

-Njoftimi për pranim e punimit, 25 shkurt 2022 
-Data e konferencës 10-11 Mars 2022 
Propozimi ose abstrakti duhet të përmbajë 250-300 fjalë, me 4-5 fjalë kyçe, duhet të 
dërgohet në e-mail në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike.. 

 
Abstraktet që dorëzohen duhet të shkruhen në përputhje me udhëzimet në vijim: 
 

- Gjuhët zyrtare të konferencës janë shqip, serbisht dhe anglisht. Abstrakti i 
punimeve të paraqitura në gjuhën shqipe ose serbe duhet të dërgohet edhe në 
gjuhën angleze. 

- Emri i plotë i autorit/autorëve, përkatësia institucionale dhe adresa 
elektronike. 

- Teksti duhet të shkruhet dhe printohet me hapësirë 1.15 midis rreshtave në fontin 
"Time New Roman" dhe madhësia e shkronjave duhet të jetë 12. 

 
Pas dorëzimit të abstrakteve dhe vlerësimit, bazuar në kriteret e mësipërme, autorët 
do të njoftohen për pjesëmarrjen e tyre në konferencë. 

 
Bordi editorial do të përzgjedhë punimet më të mira që do të prezantohen gjatë 
punimeve të konferencës dhe ato do të botohen në Libër Abstrakte. Nëse punimet 
pranohen nga Bordi, autorët do të njoftohen për pjesëmarrjen në Konferencë. 
Autorët e pranuar  do të njoftohen me kohë për "Strukturën dhe Standardet e 
Punimeve Shkencore" në bazë të së cilës do të punohen dhe dorëzohen punimet. 

 
Për çdo pyetje në lidhje me konferencën, ju lutemi mos hezitoni të kontaktoni 
organizatorin Avni Istrefi/Ferid Azemi/Nexhat Jashari me pikën e kontaktit të 
konferencës në adresën elektronike: konferenca.aksp@rks-gov.net, cc: 
ferid.azemi@rks-gov.net ose Nexhat.jashari@rks-gov.net 

mailto:konferenca.aksp@rks-gov.net
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Punimet e konferencës do të botohen në një vëllim/libër të pajisur me ISBN. 
Informatat mund të gjenden në faqen zyrtare të Akademisë së Kosovës për Siguri 
Publike (www.aksp@rks-gov.net), në rubrikën "Fakulteti i Sigurisë Publike / 
Hulumtim 
/ http://www.aksp-ks.net/fsp/ 

 

Do të ishim mirënjohës nëse ndani këtë ftesë për Pjesëmarrje në Konferencë me 
kolegët dhe bashkëpunëtorët tuaj. Faleminderit për interesimin tuaj. 

http://www.aksp-ks.net/fsp/

