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UNIVERSITETI I ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI” 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

 
 

Kjo konferencë u organizua me ndihmën dhe nën kujdesin e Rektorit të Universitetit të 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” 

 

 

 
Në bashkëpunim me: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dhjetor 2021 

 
 



Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", në bashkëpunim me Qendrën Spitalore “Xhaferr 

Kongoli”, Elbasan, Universiteti  i L’Aquila-s, Department of  Life, Health and Environmental Sciences 

dhe Universiteti i Barit, Itali, organizon Konferencën e II-të Ndërkombëtare në Logopedi dhe 

Fizioterapi. 

Në këtë konferencë ftohen hulumtues të fushës së Logopedisë, Fizioterapisë, Mjekësisë, Stomatologjisë, 

Farmakologjisë dhe Psikologjisë  të marrin pjesë dhe të ndajnë dijet, perspektivat dhe zhvillimet e fundit 

shkencore në fushat përkatëse.  

 

Seancat që do të mbahen në konferencë:  

a) Seanca plenare  

b) Sesionet tematike  

c) Sesioni për posterat  

d) Tavolina e rrumbullakët 
 

Data të rëndësishme: 

 

Afati për dorëzimin e abstraktit 11 Nëntor 2021 

Datat e konferencës 3 Dhjetor 2021 

 
Vendi:  Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Elbasan. 

 

Gjuha e preferuar: Shqip, anglisht, italisht 

 
 

 

Cv- të e pjesmarrësve: Të gjithë abstraktet e dorëzuar duhet të kenë bashkangjitur dhe Cv-në e 

pjesmarrësit.  

 
 

  Kontakt: 

 

Për çdo pyetje në lidhje me konferencën, ju lutem 
mos hezitoni të kontaktoni: 

konferenca.fshmt@uniel.edu.al 

Për dorëzimin e abstrakteve, janë në 

dispozicion adresat: 

elona.gaxhja@uniel.edu.al 
jonida.mustafaraj@uniel.edu.al 
konferenca.fshmt@uniel.edu.al 

 
Informacion shtesë: 

 Për të dërguar abstraktin dhe punimin, për të komunikuar njoftimet për pjesëmarrjen dhe pagesat, si dhe 

për çdo informacion të nevojshëm, luteni të shkruani në adresën elektronike të konferencës: 

konferenca.fshmt@uniel.edu.al  
 

Faleminderit për interesin tuaj! 

https://www.researchgate.net/institution/Universita_degli_Studi_dellAquila/department/Department_of_Life_Health_and_Environmental_Sciences
https://www.researchgate.net/institution/Universita_degli_Studi_dellAquila/department/Department_of_Life_Health_and_Environmental_Sciences


 
 

Titulli i studimit: 

 12 points Times New Roman, bold, centered.  

 Emri i autorit:  

Emri i plotë i autorit (autorëve), statusi, institucioni dhe adresa e-mail për secilin prej autorëve (12 
points Times New Roman). 

 

Emër Mbiemër1, Emër Mbiemër2, Emër Mbiemër3 

(12 Points, Times New Roman, Bold, Centered) 
 

1 Emri i plotë i autorit (autorëve), statusi, institucioni dhe adresa e-mail për secilin prej autorëve 

(12 Points, Times New Roman, Bold, Centered) 
2 Emri i plotë i autorit (autorëve), statusi, institucioni dhe adresa e-mail për secilin prej autorëve 

(12 Points, Times New Roman, Bold, Centered) 
 

3 Emri i plotë i autorit (autorëve), statusi, institucioni dhe adresa e-mail për secilin prej autorëve 
(12 Points, Times New  Roman, Bold, Centered) 

 
 

Abstrakti duhet të dorëzohet në gjuhën shqipe. Abstrakti duhet të përshkruajë shkurtimisht çështjen 

studimore dhe të japë një përmbledhje koncize të gjetjeve. Abstrakti duhet të përmbajë 250 – 300 fjalë 

(12pt Times New Roman, Bold, Justify, hapësira mes rreshtave 1.5) dhe të paraqesë qëllimin dhe 

metodologjinë e kërkimit, rezultatet dhe rekomandimet.   

Fjalët kyçe duhet të përfshijnë 5 – 7 fjalë dhe të paraqiten në rend alfabetik. Duhet të jenë fjalë që do të 

përmbledhin më së miri temën, nëntemën, llojin e studimit dhe zbatimin e tij. Abstrakti duhet të dërgohet 

në formatin Microsoft word  – A4, 12 Points Times New Roman). 

GUIDË PËR DORËZIMIN E ABSTRAKTEVE 


