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Organizimi i masterit
master zgjat dy vjet. strukturohet në 3000 orë mësimore (120 kredite eCts), 
që i kushtohen leksioneve në auditor, praktikës (fieldwork) dhe studimit indi-
vidual (paper, dossier pune, tutoring, tema përfundimtare). 

masteri ndahet në tri cikle: 
•nga janari në korrik 2010 pranë Universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë” 
•nga tetori 2010 në prill 2011 pranë Universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë”
•nga qershori në dhjetor 2011 pranë një institucioni/organizate publike ose 
private.

Masteri do të zhvillohet në italisht dhe në shqip. Data e fillimit të leksioneve të 
masterit është 25 janari 2010.

KUsh MUnD të regjistrohet
• kandidatët që zotërojnë një diplomë të sistemit 3+2 (ose 4 vjeçare të sistemit 
të vjetër) ose të njëvlershme të lëshuar nga një universitet i Bashkimit evro-
pian, një universitet publik shqiptar apo një universitet privat shqiptar apo i 
huaj i akredituar në çastin e lëshimit të diplomës universitare.

taKsa e regjistriMit Dhe bUrsat e stUDiMit
6.000 euro. ente publike dhe private do të vënë në dispozicion bursa studimi 
për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të regjistrimit.

Paraqitja e KërKesave
Kërkesat për pjesëmarrjen në konkurs duhet të dorëzohen në sekretarinë e 
Fakultetit të shkencave ekonomike dhe Politike nga 12 deri në 20 tetor 2009.

ZYra e orientiMit  të Masterit
•do të jetë e hapur pranë Universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë” nga data 5 
deri më 20 tetor 2009. 

Orari
e hënë – e mërkurë – e premte  16.00 – 18.00
e martë – e enjte   10.00 – 12.00

info
04 – 2273289 (UZKM) e.karma@unizkm.edu.al
04 – 2247431 (Magis) magis@albmail.com
 

www.unizkm.al
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Masteri lind nga bashkëpunimi mes Universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë” të 
tiranës, Universitetit të Palermos, institutit të Formimit Politik “Pedro ar-
rupe” qendra e studimeve shoqërore të Palermos dhe Magis shqipëri. 

Masteri formon figurën e ekspertit të politikave publike: një figurë profesion-
ale që është në gjendje të përgatisë vendime politike, të aktivizojë itinerare 
projektesh, të vlerësojë zbatimin dhe ndikimin e politikave publike në terren.

Policy process

sektori etik
sektori metodologjik

sektori juridik
sektori politologjik
sektori ekonomik

Politikat sektoriale

Politika ndërkombëtare 
dhe e bashkëpunimit

Politika sociale
Politika e sigurisë vendore

Politikat kulturore
Politika të zhvillimit dhe 

ekonomike

specializimi
Fieldwork dhe tema përfundimtare

Core Curriculum

MUnDësi PUnësiMi
eksperti që formojmë gjen vend si drejtues - manager apo si anëtar stafi në 
sektorin publik dhe privat, kombëtar dhe ndërkombëtar.
vepron si profesionist i lirë, më vete apo si konsulent i jashtëm, në marrëveshje 
me drejtuesin politik dhe/ose drejtorinë administrative të subjekteve publike 
apo private; ose gjen vend pranë:
- administratës publike, enteve private, zyrave të vlerësimit dhe shërbimeve të 
kontrollit të brendshëm; 
- shoqërive të konsulencës, shoqatave dhe organizatave të sektorit të tretë;
- enteve kërkimore që merren në shkallë të ndryshme me politikat publike.

strUKtUra e Masterit
masteri ndahet në tri cikle:
- në të parin zhvillohet kursi në “policy process”;
- në të dytin trajtohen temat e politikave sektoriale: “të mendosh në mënyrë 
globale, të veprosh në mënyrë vendore: kontekstualizimin dhe aktualizimi i 
politikave publike”;
- në të tretin parashikohet praktika (fieldwork) pranë një institucioni/organi-
zate publike apo private në njërin prej sektorëve të specializimit të zgjedhur 
më parë (“siguri”, “emigracion”, “zhvillim vendor”, “welfare”).
Diskutimi publik i temës përfundimtare përmbyll periudhën e formimit. në 
përfundim të ecjes formuese, Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë” lëshon 
diplomën e Masterit të përbashkët të nivelit ii në “governance dhe zhvillim 
territorial” me firmën e rektorit të këtij Universiteti dhe të rektorit të Univer-
sitetit të Palermos. 

Orientimi PrOFesiOnal
shoqërimi personal i ecjes intelektuale është boshti integrues i përvojave të 
ndryshme formuese të këtij programi. stafi i Masterit i ka vënë vetes një ob-
jektiv formues me cilësi të lartë. Por jo vetëm. integrimi i programit me ente 
publike dhe private të angazhuara në fushën shoqërore është një përparësi 
e masterit. Docentët dhe personeli administrativ i kushtojnë vëmendje të 
madhe përzgjedhjes së organizatave dhe enteve, publike, private, non-profit, 
kombëtare dhe ndërkombëtare, me të cilat vendosin marrëdhënie të ngush-
ta bashkëpunimi për realizimin e praktikës. Ky çast formues është thelbësor. 
Pjesëmarrësit përftojnë aftësitë e profilit profesional të propozuar, një kom-
petencë origjinale në sektorët e politikave të vendosura si parësore. Fieldwork 
përbën një “formim në terren” dhe zhvillohet në një kontekst punësimi të 
vërtetë me qëllim përftimin e një njohjeje të drejtpërdrejtë të botës së punës. 
studentët e masterit kanë përkrah një nga docentët që siguron nivelin akade-
mik të planit formues të zhvilluar dhe nga një tutor i entit pritës që ka si funk-
sion organizimin e veprimtarive të zhvilluara.


