
Bachelor në “Qeverisje dhe Politika”

Ky program synon të ofrojë dije specifike në fushën e qeverisjes, administrimit si dhe politikave duke 
u krijuar kështu mundësi studentëve të kenë një profil më të plotë jo vetëm për administrimin publik 
por edhe për politikën dhe politikat në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Në këtë mënyrë ata 
do të marrin njohuri që realisht i duhen një punonjësi në çdo administratë dhe u hap mundësi atyre të 
vazhdojnë studimet e thelluara në nivelin master profesional apo dhe shkencor po në këtë fushë.

Gjithashtu qëllimi i këtij programi përveçse të kontribuojë seriozisht në përgatitjen e specialistëve të 
qeverisjes dhe politologjisë është dhe krijimi i një brezi të rinjsh me një kulturë politike bashkëkohore 
me ndikim të lartë në mjedisin social. 

Karriera

- Institucione të qeverisjes në nivel lokal, 
 rajonal dhe kombëtar;
- Institucione që merren me hartimin dhe   
 zbatimin e politikave të zhvillimit (institucione  
 të politikë-bërjes, hartim dhe zbatim të 
 politikave publike);
- Institucione studimore e kërkimore (institute  
 apo organizata të tipit think-tank, qendra   
 kërkimi publike e jo publike, universitare etj.);
- Organizata të shoqërisë civile të profileve 
 të ndryshme (lokale, rajonale, kombëtare, 
 ndërkombëtare - gjinore, moshore, 
 të minoriteteve, profesionale, të shërbimeve,  
 shëndetësore, të të drejtave të njeriut, etj.);
- Sektorë të shërbimeve të punësimit 
 (zyra të punës, qendra të punësimit etj.); 
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Kurrikula

- Administrim dhe Politika Publike;
- Politikë dhe Qeverisje;
- Qeverisje Inovative;
- Teori dhe Politika të Aplikuara;
- Parti Politike dhe Fushata Elektorale

* “Eja mes nesh në Komunitetin e Qeverisjes dhe Politikës. 
Eja mes nesh të rritesh dhe të arrish mundësitë më të mira 
në jetën tënde profesionale e shoqërore. Eja mes nesh të 
edukohesh, të formohesh dhe certifikohesh si më i miri”!

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: 

-     analizojë një sistem politik dhe modele të 
      ndryshme të qeverisjes;
-     analizojë modele të ndryshme të administratës publike;
-    të ofrojë shembuj politikash të aplikuara në vendet 
      të zhvilluara dhe jo vetëm;
-     analizojë koncepte dhe njohuri mbi dukuri 
      bashkëkohore të qeverisjes, administrimit publik 
      dhe politikës së shoqërisë në nivele globale, 
      rajonale dhe kombëtare.


