
 

Veprimtaritë e zhvilluara nga departamenti, viti akademik 2019-2020 

Konferenca Leksione të hapura 
Tjetër (Workshop, Tryeza të 
rrumbullakëta, projekte, etj) 

11 tetor2019-Studentët dhe 
stafi akademik drejtues i 
FSHSH të AU morën pjesë në 
Konferencën e II-të 
Studentore Ndërkombëtare 
"Problematika, sfida dhe risi 
mbi zhvillimin dhe rritjen e 
mirëqenies në Shqipëri".  
 

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), organizojnë për 
studentët Leksionin e Hapur me 
temë: “Matje e Performancës - 
Instrument i përmirësimit të 
vazhdueshëm të KLSH-së”. 

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

 

 Nëntor 2019: Takimi informues Çfarë 
është Erasmus + dhe si të bëhemi 
pjesë?! 

18 dhjetor 2019: Debat i Hapur. 

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

6 nëntor 2019:  Në mjediset e Albanian 
University organizohet ceremonia e 
dhënies së certifikatave,  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, 
Fakulteti i Shkencave Shiqërore,  
përfaqësuar nga studëntë e 
Departamentit të Shkencave Politiko-
Administrative dhe studentë të 
Departamantit të Shkencave Juridike, 
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. 
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 Politiko – 
Administrative dhe Shkencave Juridike 
në Albanian  University.  
 


