ECONOMICUS Nr. 9 – SIPERMARRJA & INOVACIONI
Bankingu në Shqipëri dhe rrugëtimi drejt së ardhmes
Elvin Meka-Arjan Kadareja
Nepotizmi si zëvendësues i praktikave korporative në Shqipëri
Gjergji Filipi-Ornela Liperi-Genti Beqiri
Varfëria dhe roli i instrumenteve aktive në luftën për zhdukjen e saj
Kastriot Sulka
Influencimi i vlerësimit të performancës dhe faktorëve të motivimit në burimet njerëzore dhe suksesin e
organizatës
Edlira Gjuraj - Arsim Gjinovci
Lumturia si tregues i matjes së progresit shoqëror: Si të promovojmë një shoqëri të lumtur?
Helios Reveli
Fundi i “Botës së Tretë” dhe prosperiteti ekonomik i vendeve në zhvillim
Fatos Tarifa
Ekonomia e dijes si thelb i zhvillimit në epokën globale.
Adrian Civici
Universitetet sipërmarrëse dhe roli i tyre në zhvillimin e inovacionit në shoqëritë e së ardhmes.
Luljeta Minxhozi
Sfidat strategjike për bashkëpunimin e institucioneve të arsimit të lartë me bizneset në dhjetëvjeçarin post2010
Nevila Xhindi
Inovacioni në shërbim të transparencës, konkurueshmërisë dhe cilësisë së shërbimit: Rasti Autoriteti
Portual Durrës
Ermira Qosja-Eduard Ndreu
Modeli i inovacionit të hapur dhe forcimi i raporteve bashkëpunuese ndërorganizative në shoqëri
Besarta Vladi-Ilir Rexhepi
Heliksi i trefishtë si “inovacion për inovacionin”: dinamika e huazimit të qasjeve nga sipërmarrja për
menaxhimin e projekteve dhe kërkimit
Blerjana Bino-Erjon Curraj
Teknologjia e Informacionit dhe performanca e sistemit doganor shqiptar
Moza Kaci
Zbatimet inovatore në sektorin e bujqësisë: mundësi dhe pengesa në rastin shqiptar
Magdalena Bregasi
Motivimi i kapitalit human, nxitës inovacioni
Teuta Xhindi-Arbi Agalliu
Partneriteti Publik - Privat si një risi e menaxhimit publik: Një rast studimi për sektorin e ujit në Shqipëri
Evis Gjebrea-Ermela Kripa
Ndërmjetësimi tregtar si një mundësi bashkëkohore e zgjidhjes së konfliktit
Erjona Canaj -Emiliano Aliu
Ndërhyrja e shtetit përmes instrumenteve të politikës së amnistisë fiskale
Lavdosh Ahmetaj
Lidhja e ndërsjellët midis infrastrukturës dhe mjedisit në Shqipëri si domosdoshmëri për të arritur zhvillim të
qëndrueshëm
Arben Bakllamaja
A përmbushin politikat e zhvillimit profesional të audituesëve të brendshëm në Shqipëri nevojat e sektorit
publik?
Holtjana BELLO

Evolucioni dhe efektet e politikave “makroprudenciale” në stabilitetin financiar
Orkida Ilollari (Findiku)
Perceptimi i origjinës për një markë shqiptare-një kërkim cilësor nga perspektiva konsumatore dhe
organizacionale
Saimir Suma-Arjeta Troshani
Ndikimi i ndotjes së hidrokarbureve përmes faktorëve mjedisorë në shëndetin human për zonën
naftëmbajtëse Patos-Marinëz
Alma Shehu-Seit Shallari
Sistemi i fragmentuar i informacionit në rajonin portual të Durrësit: Analiza, risqe dhe sfidat e E-business në
erën e re të ekonomisë globale
Alma Stana

