
Bachelor në “Marrëdhënie Ndërkombëtare 
dhe Studime Evropiane”

Dega e studimeve universitare e ciklit të parë në “Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane” 
është një fushë relativisht e re që hyri në Shqipëri si pjesë e rikonceptimit të gjithë sistemit  të shken-
cave shoqërore në periudhën 25 vjeçare të proceseve integruese të vendit në organizmat Evropianë dhe 
Euroatlantikë, ndërsa programi i studimit bachelor në “Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ev-
ropiane” është konceptuar në përputhje me tregun e punës jo vetëm shqiptar, por edhe atë rajonal dhe 
ndërkombëtar. 
 
Ky program sjell disa risi në formimin akademik të specialistëve të fushës së marrëdhënieve ndër-
kombëtare dhe studimeve evropiane. Kjo, para së gjithash, sepse ai iu referohet arritjeve më të mira të 
studiuesve bashkëkohorë dhe proceseve me të cilat do të duhet të përballen vendet të cilat aspirojnë t’i 
bashkëngjiten organizmave Euroatlantike dhe të kenë një rol në arenën ndërkombëtare. Për më tepër 
programi i referohet modelit dhe përvojës anglo-saksone mbi kërkimin shkencor dhe krijimin e një kul-
ture mësim nxënie sa teorike aq edhe praktike.

Karriera

-     Organizatat Ndërkombëtare, si ato Ndërqeveritare 
       apo joqeveritare;
-     Ministrinë e Punëve të Jashtme, si dhe 
       Institucione apo agjenci të cilat kanë marrëdhënie 
       me organizmat ndërkombëtare;
-     Përfaqësitë diplomatike të vendit tonë në botë 
       apo ato të akredituara në Republikën e Shqipërisë;
-     Të gjitha departamentet e institucioneve shqiptare 
       të angazhuara në procesin e Integrimit Evropian;
-     Institucione kërkimore apo organizata të shoqërisë  
       civile me fokus rajonin;
-     Sektorë të ekonomisë dhe biznesit të cilët kanë 
       bashkëpunime apo shtrije përtej vendit;
-     Sektori i projekteve ndërkombëtare dhe atyre 
       evropiane;
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Kurrikula

- Histori, Politika dhe Institucione të BE-së;
- Organizata dhe Institucione Ndërkombëtare;
- E Drejtë Ndërkombëtare dhe e BE-së;
- Gjeopolitika dhe Çështje të Sigurisë;
- Zhvillimi dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar;

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
3 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
6 vite akademikë.

Në përfundim të programit mësimor 
studenti aftësohet të përgatitet me:

-  njohuri të përgjithshme në fushën e marrëdhënieve ndër-
kombëtare dhe studimeve evropiane;
-  një qasje ndërdisiplinore në të cilat përfshihen fusha të 
larmishme të tilla si teoritë të marrëdhënieve ndërkombëtare, 
studime evropiane, politika dhe institucionet e bashkimit ev-
ropian, gjeopolitika, organizatat dhe institucionet ndërkom-
bëtare, bazat e diplomacisë, metodat dhe teknikat e kërkimit 
në këto fusha, etj.


