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Institucioni i autorit XY, Shteti 
Emaili personal: filanixxyy@gmail.com  

 
(shënim 1: Nëse ka më shumë se një autor, emri, institucioni dhe adresa e emailit duhen 

për çdonjërin prej tyre, veç e veç) 
 

Abstrakti është një paragraf i vetëm, pa kryradhë dhe pa referenca, me 200 deri 300 fjalë. 
Ai përmbledh çështjet thelbësore të një studimi, siç janë: një përshkrim i shkurtër temës 
(a); çfarë është synuar përmes këtij kërkimi, piknisja, hipoteza (b); çfarë procedurash 
kërkimore (metodash) janë përdorur (c); cilat janë gjetjet kryesore (d) dhe, së fundi, çfarë 
përfundimesh e rekommandimesh rezultojnë nga kërkimi (e). Abstrakti shoqërohet me 
4-6 fjalë kyçe. Shënim: që të bëhen 200-300 fjalë, po përsërisim edhe dy herë të tjera po 
këtë tekst. Abstrakti është një paragraf i vetëm, pa kryradhë dhe pa referenca, me 200 deri 
300 fjalë. Ai përmbledh çështjet thelbësore të një studimi, siç janë: një përshkrim i shkurtër 
temës (a); çfarë është synuar përmes këtij kërkimi, piknisja, hipoteza (b); çfarë 
procedurash kërkimore (metodash) janë përdorur (c); cilat janë gjetjet kryesore (d) dhe, 
së fundi, çfarë përfundimesh e rekommandimesh rezultojnë nga kërkimi (e). Abstrakti 
shoqërohet me 4-6 fjalë kyçe. Abstrakti është një paragraf i vetëm, pa kryradhë dhe pa 
referenca, me 200 deri 300 fjalë. Ai përmbledh çështjet thelbësore të një studimi, siç janë: 
një përshkrim i shkurtër temës (a); çfarë është synuar përmes këtij kërkimi, piknisja, 
hipoteza (b); çfarë procedurash kërkimore (metodash) janë përdorur (c); cilat janë gjetjet 
kryesore (d) dhe, së fundi, çfarë përfundimesh e rekommandimesh rezultojnë nga 
kërkimi (e). Abstrakti shoqërohet me 4-6 fjalë kyçe.  
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*** 

Instructions for the abstract: 

Title, please do not use the capital letters, preferably not longer than 15 words 

 

mailto:filanixxyy@gmail.com


Author’s Name and Surname 
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Abstract  

The abstract is basically a single paragraph that summarizes the study in 200-250 words. 

It is recommended that the abstract contains the following elements. a. Introduction-brief 

description of the background; b. Goals - brief description of what the study aimed to 

achieve; c. Methods - procedures; d. Results - findings; e. Conclusions - implications. All 

this should form a harmonious - coherent text. The abstract is accompanied by 4-6 

keywords. Note: to make 200-300 words, we are repeating the same text two more times. 

The abstract is basically a single paragraph that summarizes the study in 200-250 words. 

It is recommended that the abstract contains the following elements. a. Introduction-brief 

description of the background; b. Goals - brief description of what the study aimed to 

achieve; c. Methods - procedures; d. Results - findings; e. Conclusions - implications. All 

this should form a harmonious - coherent text. The abstract is accompanied by 4-6 

keywords. Note: to make 200-300 words, we are repeating the same text two more times. 

The abstract is basically a single paragraph that summarizes the study in 200-250 words. 

It is recommended that the abstract contains the following elements. a. Introduction-brief 

description of the background; b. Goals - brief description of what the study aimed to 

achieve; c. Methods - procedures; d. Results - findings; e. Conclusions - implications. All 

this should form a harmonious - coherent text. The abstract is accompanied by 4-6 

keywords. The abstract is accompanied by 4-6 keywords. 
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