
Master Profesional në Shkenca Politike, profili 
“Administrim Publik”
Zhvillimi dinamik i sektorit publik kërkon edukimin e një elite të re punonjësish të administratës publike, njohuritë dhe aftësitë 
e të cilëve, do të garantojnë funksionimin e saj duke iu përshtatur situatave të reja politike, ekonomike dhe sociale të Shqipërisë. 
Programi synon jo vetëm njohjen e funksionimit të administratës publike, por edhe aftësimin praktik mbi metodat e reja të 
menaxhimit të saj. Dijet dhe aftësitë e përfituara gjatë procesit mësimor do të kthehen në një avantazh të rëndësishëm për 
zhvillimin e karrierës profesionale dhe ngritjen në detyrë.

Kurrikula
o    Organizimi i qeverisjes vendore në rrafsh krahasues;
o    Administrimi publik dhe integrimi evropian;
o    Kontrolli dhe përgjegjësia në administratën publike;
o    E-qeverisja në hapësirën administrative;
o    Metodat e Kërkimit Shkencor.

Aplikimi

Nga data 6 shtator 

 
Regjistrimi

Nga data 30 tetor  2018

Dokumentacioni mbështetës për aplikim: 

1. Fotokopje Kartë Identiteti / pasaportë;
2. Fotokoje e diplomës së ciklit të parë e noterizuar / diplomë tjetër studimi e fituar jashtë shtetit dhe e njehsuar nga MASR; 
3. Vërtetim i listës së notave dhe krediteve / suplementi i diplomës;
4. Fotokopje e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore + Çertifikatë e notave, e konfirmuar nga DAR/ZA. 
5. CV;
6. 2 fotografi;
7. Mandatë pagesa për tarifën e aplikimit të kryer në UMB.

Karriera

Mundësi punësimi në:

o       Administratën publike në nivel qendror dhe vendor;
o       Organizata jofitimprurëse;
o       Banka dhe kompani private, që kanë bashkëpunime 
         me sektorin publik.
 

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
1 vit akademik.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
2 vite akademikë

Kontakte të departamentit:
+355 69 20 67 247 | +355 69 20 41 222 
Email: gpc-master.coord@umb.edu.al 

2018 - 2019

Fillimi i programit

Nëntor 2018

 
Kriteret

o     Kanë përfunduar dhe janë diplomuar në një program 
të ciklit të parë, i cili rezulton i licensuar në momentin e 
regjistrimit të studentit dhe i akredituar në momentin e 
diplomimit të studentit;

o    Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi 
të ciklit të parë, të licensuar dhe akredituar dhe diploma e 
tyre ëhstë njehtësuar nga MASR/QSHA brenda dhejtorit 
2018.



Zhvillimi dinamik i sektorit publik kërkon edukimin e një 
elite të re punonjësish të administratës publike, njohuritë 
dhe aftësitë e të cilëve, do të garantojnë funksionimin e saj 
duke iu përshtatur situatave të reja politike, ekonomike 
dhe sociale të Shqipërisë, që lidhen ngushtë me dëshirën 
për t’u bërë anëtare e Evropës së bashkuar. Programi i 
paraqitur është përgatitur pikërisht për të arritur, jo vetëm 
njohjen e funksionimit të parimeve administratës publike, 
por edhe aftësimin praktik mbi metodat e reja të menax-
himit të administratës publike, të njëjta me ato të vendeve 
perëndimore.

Programi synon të jetë në një hap me zhvillimet bashkëko-
hore dhe tendencat që vërehen në sistemet administrative. 
Të përhapë konceptet moderne të menaxhimit publik dhe in-
formatizimin e sektorit publik. 
Programi i studimeve, u ofron studentëve dije, njohuri dhe 
ekspertizë të konsiderueshme për një punë të thelluar kërki-
more, autonome, e cila do të bëhet bazë për zgjidhjen e të 
gjitha çështjeve të ndërlikuara administrative.

Studimet Master në Politika Publike dhe Administrim i 
drejtohen personave që aktualisht janë të punësuar, ose që 
planifikojnë të punësohen në të ardhmen në rradhët e ad-
ministratës publike qendrore, vendore, në organizatat jo-qe-
veritare, si dhe në kompanitë, që bashkëpunojnë me sektorin 
publik. Dijet dhe aftësitë e përfituara gjatë procesit mësimor 
do të kthehen në një avantazh të rëndësishëm për zhvillimin e 
karrierës profesionale dhe ngritjen në detyrë

Sektorët e mundshëm të punësimit

Administrata publike në nivel qendror dhe vendor, sektori 
jofitimprurës, banka dhe kompanitë private, që kanë bash-
këpunime me sektorin publik.

Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, Nd.41, H.1 Nr. 5, 1019, 

Tiranë, Shqipëri, (pranë digës së Liqenit Artificial) 
Kampusi 2, Rruga Frang Bardhi, Tiranë

Cel: +355 69 20 62 086|+355 69 20 41 222|+355 69 20 67 247 
E-mail: info@umb.edu.al|mastersecretary@umb.edu.al|admissions@umb.edu.al

Web: www.umb.edu.al 

Universiteti 
BARLETI 
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