SERIA E SHKENCAVE EKONOMIKO-JURIDIKE PËR VITIN 2008

PASQYRA E LËNDËS
Esmeralda URUÇI
Emigrimi intelektual jashtë Shqipërisë nga Universiteti i Shkodrës
Albanian intellectual Emigration abroad, University of Shkodra case..............7

Drita KRUJA, Julinda SOKOLI
Analizë e kërkesës turistike në rajonin e Shkodrës
Analysis of tourism demand in Shkodra region…………………………. … .. 21
Albana BORIÇI (Begani), Emirjeta BEJLERI (Mema)
Ekonomia informale dhe informaliteti në tregun e punës shqiptar
dhe atë shkodran
Informal economy and informality in the Albanian and in Shkodra
Labor market …………………………………………………………….33
Ardita BORIÇI, Arjola DERGJINI, Jani JOVANI
Programet e formimit profesional dhe tregu i punës
Professional Training Centers and labour market...............................................51

Blerta DRAGUSHA
Investimet e huaja direkte në ekonomitë në tranzicion.
Rasti i Shqipërisë
FDI in the transition economies - Case of Albania…………………… …… . 65

Emirjeta BEJLERI (Mema)
E-commerce: vlerësimi i mjedisit të jashtëm të biznesit
E-commerce: evaluating the external business environment…………….. .… 87

Mirjam DIBRA
Turizmi ciklistik - Një model për zhvillim të qëndrueshëm
Cycle Tourism- A Model for Sustainable Development…………………… 99

FRANCESCO SCALERA
La borsa telematica del recupero come strumento creatore di valore
per le imprese albanesi
Bursa telematike e rikuperimit si instrument krijimi i vlerave për
ndërmarrjet shqiptare………………………………………………………. . 115

Emiljan KARMA
Origini e definizione della CRM
Cause related marketing……………………………………………………. 127
Lulzim LELÇAJ
Raporti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Statutin e Romës
dhe Gjykatën Ndërkombëtare Penale
The United States of America relation with the Rome Statute and
with the International Penal Court……………………………………… 149

Paulina HOTI
Reformat në organizimin e gjyqësorit
Reforms on judiciary organisation............................................................ 163

Entela HOXHAJ
Praktika e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në
kontrollin e kushtetutshmërisë së ligjeve
The jurisprudence of the Albanian Constitutional Court
in matters of constitutional review of laws…………………………….... 171

Vera SHTJEFNI
Modeli shqiptar i qeverisjes vendore dhe Karta Evropiane
e qeverisjes vendore, arritjet dhe sfidat
Albanian model local governing and European Charter of local governing,
the achievements and the challenges……………………………………. 183

Irma BARAKU
Kuadri ligjor dhe zbatimi i tij si një faktor i rëndësishëm në
zbutjen e informalitetit në tregun e punës
Legislation on labour market and its aplication as an important factor for
the diminution of its informalities……………………………………... 197

Idlir DUHANXHI
Dëmi personal jopasuror
(Dëmi moral, trajtime teoriko-praktike)
Moral damage
(Theoretic and practice approach)…………………………………………. 211

Linda DURGAJ
Pronësia publike
The public property……………………………………………………. . 225

Ilir BËRHANI, Igli TOTOZANI
Legaliteti i një lufte për paqen
Lawfulness of a war for peace………………………………………... 235
Senada REÇI
Lëvizja e lirë e punonjësve në kuadër të Marrëveshjes së
Stabilizim-Asociimit
Free movement of workers according to the stabilisation agreement........ . 243

Ilir BËRHANI, Alketa ELEZI
Zhvillimi teorik i kodit penal shqiptar në lidhje me veprat penale
të narkotikëve
Theoretical development of the Albanian Criminal Code concerning
the criminal acts related to narcotics……………………………………. 253

Endrita DIZDARI
Ndikimi i mjedisit shoqëror në kriminalitet
Influence in criminal behaviors has the objective factors………………… 263

JETA SHKENCORE
I. Veprimtari dhe aktivitete shkencore
Scientific activities......................................................................... 277
II. Botime të pedagogëve të Fakultetit Ekonomik brenda dhe
jashtë vendit
Publications of the Economic Faculty staff in Albania
and abroad ........... .. ................................................................... 280
III. Referate dhe kumtesa të mbajtura në konferenca shkencore ndërkombëtare
Speeches and paper preseantations held in national and
international conferences ............................................................... 283
IV. (Veprimtari dhe aktivitete shkencore për vitin 2007)
Scientific activities..................................................................... 286

