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Departamenti i Psikologjisë së Përgjithshme, si pjesë e Fakultetit të Shkencave Shoqërore të 

Albanian University ecën në të njëjtën linjë me moton e këtij institucioni, përsa i përket 

zhvillimit institucional dhe politikave të kërkimit shkencor.  

Përsa i përket veprimtarive shkencore të organizuara nga Departamenti i Psikologjisë së 

Përgjithshme, këto aktivitete janë zhvilluar në bashkëpunim me një sëre institucionesh të tjera 

me të cilat Departamenti ka marrëveshje bashkëpunimi, si dhe me ekspertë të fushave të 

përkatëse. Pjesëmarrja në këto veprimtari nga studentët e të tre cikleve të studimit bachelor, 

master, dokotoraturë, ka qënë e lartë dhe pjesëmarrësit kanë treguar interes të madh duke qenë 

mjaft aktivë gjatë aktivitetit. Interes të lartë ka pasur jo vetëm nga studentët e AU, por shpesh 

këto aktivitete kanë pasur një shtrirje më të gjerë duke tërhequr edhe psikologët e çerdheve, 

kopshteve, shkollave, burgjeve, institucione këto me të cilat ne kemi marrëveshje 

bashkëpunimi.  

Më poshtë lista e aktiviteteve kryesore të realizuara:  

Data/Viti Tema Organizatorët Vendi 

27 Prill 2017 Leksion i hapur me temë 
“Elektrosmogu dhe 
ndikimi i tij në shëndetin 
mjedisor dhe mendor” 

Departamenti i Psikologjisë 
në bashkëpunim me 2 

profesorë italianë, ekspertë të 
fushës së Elektromagnetizmit 

dhe sistemeve mjekësore 

Albanian 
University, 

Tiranë 

29 Maj 2017 Konferenca studentore me 
temë “Aspektet 
psikopedagogjike të 
mësimdhënies” 

Departamenti i Psikologjisë 
me pjesëmarrjen e studentëve 

të vitit të tretë të programit 
Bachelor në Psikologji të 

Përgjithshme 

Albanian 
University, 

Tiranë 

1 Qershor 
2017 

Simpozium me temë 
“Abuzimi me substancat, 
parandalimi dhe trajtimi”, 
në ditën botërore kundër 
duhanit. 
 

Departamenti i Psikologjisë 
në bashkëpunim me 

Institutin e Shëndetit Publik 

Albanian 
University, 

Tiranë 

2 Qershor 
2017 

Seminar Shkencor me temë 
“Çrregullimet e ankthit, 
format e shfaqjes tek 

Departamenti i Psikologjisë 
së Përgjithshme në 

Albanian 
University, 

Tiranë 



fëmijët dhe të rriturit, 
ndërhyrjet terapeutike”. 

bashkëpunim me Institutin 
Alfred Adler, Tiranë 

27 Shkurt – 2 
Qershor 

2017 

Projekt me temë “Mbi 
sensibilizimin e nxënësve 
të shkollave 9-vjeçare të 
qytetit të Tiranës për 
fenomenin e bullizmit, 
pasojat dhe parandalimin e 
tij” 

Departamenti i Psikologjisë 
në bashkëpunim me 
Bashkinë e Tiranës. 

Shkollat 9- 
vjeçare të 
qytetit të 
Tiranës 

28 Shtator 
2017 

 
 
 

Leksion i hapur me pranin 
e dy nga personalitetet më 
të larta të Psikologjisë 
Europiane “Ray Bull,ish 
President i psikologjisë 
ligjore Europiane, Bianca 
Baker, Presidente e rrjetit të 
studentëve të European 
Association of Psychology 
and Laë” 

Departamenti i Psikologjisë 
në bashkëpunim me Urdhrin 

e Psikologut 

Albanian 
University, 

Tiranë 

 

Aktivitetet ekstrakurrikulare kërkimore shkencore të planifikuara për 

vitin akademik 2017 – 2018 

Në vijim të eksperiencës së mirë të fituar në vite por edhe një bashkëpunimi tashmë të 

konsoliduar me institucione të rëndësishme në vend dhe jashtë tij, Departamenti i Psikologjisë 

së Përgjithshme planifikon të organizojë, kryesisht në bashkëpunim, aktivitetet e mëposhtme: 

 

Data/Viti Tema Organizatorët Vendi 

24 Nëntor 

2017 

Motivimi dhe suksesi. 
Çfare eshte motivimi. Si 
lind. Si duhet ta ushqejme 
ate per te arritur cfare ne 
duam.  

 
Alumni Albanian University 

 
Albanian 

University, 
Tiranë 

6 Dhjetor 
2017 

Konferenca  
ndërkombëtare “Psikologu 
në Shëndetësi” 

Fakulteti i Shkencave Sociale 
Universiteti i Tiranës, 

Universiteti i Mjeksisë, 
Universiteti i Prishtinës,  

Instituti i Shëndetit Publik,  
Urdhri i Psikologut, Shoqata 

e Psikiatërve në 
bashkëpunim me  

Departamentin e Psikologjisë 
së Përgjithshme  

 
 
 

Hotel 
Plazza Tiranë 



20  Dhjetor 
2017  

Konferenca e 4-të 
ndërkombëtare “Problemet 
dhe sfidat e transformimit 
të shoqërisë shqiptare drejt 
standarteve të BE-së” 

Fakulteti i Shkencave 
Shoqërore dhe Fakulteti i 
Shkencave Ekonomike në 

bashkëpunim me 
Universitetin Bujqësor të 
Tiranës, Universitetin La 

Sapienza të Romës . 

Albanian 
University, 

Tiranë 

Maj 2018 Konferenca studentore me 
temë “Roli dhe rëndësia e 
Psikologut në vendin tonë 
” 

Departamenti i Psikologjisë 
me pjesëmarrjen e studentëve 

të vitit të tretë të programit 
Bachelor në Psikologji të 

Përgjithshme 

Albanian 
University, 

Tiranë 

Qershor 2018 Simpozium me temë “ Stop 
Dhunës’’ 
 

Departamenti i Psikologjisë 
në bashkëpunim me 

Institutin e Shëndetit Publik 

Albanian 
University, 

Tiranë 

Prill 2018 Seminar Shkencor me temë 
“Çrregullimet e ankthit, 
format e shfaqjes tek 
fëmijët”. 

Departamenti i Psikologjisë 
së Përgjithshme në 

bashkëpunim me Institutin 
Alfred Adler, Tiranë 

Albanian 
University, 

Tiranë 

27 Shkurt – 2 
Qershor 2018 

Projekt me temë “Mbi 
sensibilizimin e nxënësve 
të shkollave 9-vjeçare të 
qytetit të Tiranës për 
fenomenin e bullizmit, 
pasojat dhe parandalimin e 
tij” 

Departamenti i Psikologjisë 
në bashkëpunim me 
Bashkinë e Tiranës. 

Shkollat 9- 
vjeçare të 
qytetit të 
Tiranës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


