
Raport-tabelë mbi aktivitetet ekstra-kurrikulare kërkimore -shkencore 
Viti akademik 2019 - 2020 

 

 Veprimtaritë e zhvilluara gjatë vitit nga departamenti si konferenca, ëorkshop, tryeza 
të rrumbullakëta, leksione të hapura, etj. 

 Veprimtaritë e zhvilluara gjatë vitit nga studentët si konferenca studentore, aktivitete 
ekstrakurrikulare, etj. 

Veprimtaritë e zhvilluara nga departamenti 

Konferenca Leksione të hapura 
Tjetër (Ëorkshop, 

Tryeza të 
rrumbullakëta, etj) 

 
 

10 tetor 2019: Studentët dhe stafi 
akademik i Albanian University mori 
pjesë në trajnimin e bërë  në 
amjentetet e Bibliotekës 
Kombëtare, Salla Franceze. 

21 tetor 2019: Biblioteka Kombëtare 
e Shqipërisë zhvilloi një cikël 
leksionesh të hapura me studentët e 
“Albanian University”.  

Studentët u njohën me mjetet të 
cilat lehtësojnë dhe ndihmojnë 
qasjen në informacion, si Katalogët 
online, Katalogët e digjituar, 
Biblioteka digjitale, e-Bibliografi, 
Fletëkerkesa elektronike, etj. 

20 nëntor 2019: Leksion i Hapur me 
temë: “Matje e Performancës - 
Instrument i përmirësimit të 
vazhdueshëm të KLSH-së Kontrolli i 
Lartë i Shtetit në bashkëpunim me 
Albanian University, (Fakultetin e 
Shkencave të Aplikuara dhe 
Ekonomike, Fakultetin e Shkencave 
Shoqërore), oganizojnë për 
studentët Leksionin e Hapur me 
temë: “Matje e Performancës - 
Instrument i përmirësimit të 
vazhdueshëm të KLSH-së”. 

18 dhjetor 2019: Debat i Hapur. 

Fakulteti i Shkencave Shoqërore, 
Departamenti i Shkencave Politiko - 
Administrative, Departamenti i 

Nëntor 2019: Takim 
informues Cfarë është 
Erasmus + dhe si të 
bëhemi pjesë?;  
 
6 nëntor 2019: Në 
mjediset e Albanian 
University organizohet 
ceremonia e dhënies së 
çertifikatave studentëve 
të Fakultetit të 
Shkencave Shoqërore për 
pjesëmarrje në fazën e 
dytë në: 
“Projektin e Digjitalizimit 
të Iventarëve të Fondeve 
të Arkivave Vendore të 
viteve 1945 – 1968 të Ish-
Komiteteve Ekzekutive” 
gjatë periudhës Prill – 
Maj 2019. 
8 nëntor 2019: Albanian 
University e përfaqësuar 
nga studëntë e saj ishte 
pjesë aktive në Forumin 
"Studentët për Qeverisjen 
e Mirë II" të organizuar 
nga qëndra për 
Qeverisjen e Mirë - 
ACGG, me mbështetjen e 
Fondacionit "Konrad 
Adenauer" për të ndarë 
idetë dhe qëndrimet e 
tyre personale lidhur me 
problematikat dhe sfidat 
që po has sot sistemi 
arsimor ne vend. 



Shkencave Juridike, në 
bashkëpunim me Institutin e 
Studimeve Politike organizojnë një 
“Debat të Hapur” me temë: 
"Monitorimi dhe Impakti i akteve të 
munguara ligjore". 

2 mars 2020: "Albanian University" e 
perfaqesuar nga drejtuesi i 
Departamentit të Shkencave 
Juridike, PhD Ismail Tafani, në Jean 
Monnet Module "EU Ëestern Balkan 
Cooperation on Justice and Home 
Affairs" i mbajtur prane 
Universitetit te Salernos. 

30 prill 2020: Në Universitetin e 
Salenos në Itali në kuadër të modulit 
Jean Monnet EU ËEB, një projekt i 
cili realizohet edhe në bashkëpunim 
me Departamentin e Shkencave 
Juridike në Albanian University, 
ditën e enjte në datë 30 prill duke 
filluar nga ora 16:00 u mbajt një 
leksion me titullin: 

“Shkëmbimi i informacionit, 
Aktivitetet e Inteligjencës dhe 
Ekipet e Përbashkëta të Hetimit 
(JITs): Roli i Shkollës Shqiptare të 
Magjistraturës” 

Ftohen studentët e Departamenti të 
Shkencave Juridike dhe 
Departamentit të Shkencave 
Politiko-Administrative të marrin 
pjesë në këtë leksion i cili do të 
zhvillohet në platformën Microsoft 
Teams. 

19 dhjetor 2019: Në 
kuadër të programit 
Erasmus+ me 
Universitetin e Salernos 
hapet thirrja për aplikim 
për mobilitet studentësh, 
për vitin akademik 2019 – 
2020, për programet e 
studimit Bachelor dhe 
Master në Departamentin 
e Shkencave Juridike dhe 
Departamentin e 
Shkencave Politiko – 
Administrative në 
Albanian University. 
   

 
 

Veprimtaritë e zhvilluara nga studentët 

Konferenca studentore Leksione të hapura 
Tjetër (Workshop, 

Tryeza të 
rrumbullakëta, etj) 

 
 

Dhjetor 2019: “Albanian 
University”, përfaqësuar nga 
studentët e Departamentit të 
Shkencave Juridike, mori pjesë për 

25 nëntor 2019: Tryezë e 
Rrumbullakët me temë: 
“Domosdoshmëria dhe 
pritshmeritë e 



herë të parë në Konkursin “Gjyqi 
Simulues i Gjykatës Evropiane për të 
drejtat e njeriut-Shqipëri VI”, 
organizuar nga Civil Right Defenders 
dhe Qendra Evropiane. 

14 maj 2020: Në kuadër të 
marrëveshjes së bashkëpunimit që 
Departamenti i Shkencave Juridike 
në “Albanian University”, ka me 
ELSA Albania, fton studentët e ketij 
Departamenti, të marrin pjesë në 
këtë aktivitet ekstrakurikular të 
rëndësishëm për formimin e tyre si 
juristë. 

anëtarësimit të 
Shqipërisë në Bashkimin 
Evropian”. 
Nën kujdesin e Dekanatit 
të Fakultetit të 
Shkencave Shoqërore dhe 
nën drejtimin e 
Pedagoges Vilma 
Hasneziri dhe drejtuesit 
të Departamentit të 
Shkencave Juridike Dr. 
Ismail Tafani, zhvillohet 
një tryezë e rrubullakët 
për studentët e vitit të 
tretë të programit 
Bachelor në Shkenca 
Juridike. 
27 shkurt 2020: Studentet 
e Departamentit të 
Shkencave Juridike dhe 
Departamentit te 
Shkencave Politiko-
Administrative pjese e 
modulit EuËeb te 
programit Jean Monnet, 
organizuar nga 
Universiteti i Salernos. 

 


