
Veprimtaritë e zhvilluara nga departamenti 
Konferenca Leksione të hapura Tjetër (workshop, Tryeza të 

rrumbullakëta, etj) 
 
 

20 Nëntor 2019 

Leksion i hapur: "Matje e 
performancës - Instrument I 

përmirësimit të vazhdueshëm të 
KLSH-së, Drejtoresha e 

përgjithshme e KLSH-së Prof. Dr. 
Lindita Milo 

 

 

Leksion i hapur “Projektet 
europiane: Nga ideja tek 

implementimi” 
Profesor Vittorio Scarano nga 

Universiteti i Salernos, në vizitë 
pranë Albanian University në 

kuadër të programit Erasmus+, 
solli eksperiencën e tij në 

aplikimet në projekte europiane 
dhe më konkretisht në Horizon 
2020 me projektin e tij fitues 
ROUTE TO PA. Ai tregoi sesi 
dështimet në 10 aplikimet e 

para, i shërbyen si eksperiencë 
në aplikimin e suksesshëm për 

këtë projekt. Çelësi për projekte 
të suksesshme: Eksperienca, 

Ideja, Paraqitja e saj dhe Ekipi. 
Profesori e mbylli prezantimin 

me shprehjen “Bet on people!” – 
“Mbështetu tek njerëzit!” 

 

 

25 Janar 2020 leksion i hapur me 
temë Konceptimi dhe analiza e 

rastit “Në kërkim të ngjarjeve të 
pandoshura ,pedagog Adem 

Tamo pjesmarrës studentët e 
Departamentit të Psikologjisë së 

Përgjithshme. 

 

Aktivitet bamirësie “Ndihmoni 
fëmijët e përfshirë në tërmetin 

e 26 Nëntorit me një lodër- 
dhuratë”.Studentët e 

departamentit të Psikologjisë 
së Përgjithshme shpërndanë 

dhurata për fëmijët e Qendrës 
“Gonxhe 
Bojaxhi”. 

 
Round Table 

Round table - metodat 
bashķëkohore të mësimdhënies 

Përfaqësues të stafit akademik 
të Albanian University 

prezantuan dhe shkëmbyen 
eksperiencën e tyre mbi 

metodat bashkëkohore të 
mësimdhënies. Prezantimi i 
teknikave nga pedagogë të 

fushave të ndryshme rezultoi 
mjaft motivues, për një 
efikasitet më të lartë në 

përfitimin e kompetencave të 
të nxënit. Ky aktivitet u 
realizua në kuadër të 

trajnimeve të përvitshme të 
organizuara nga Njësia e 

Sigurimit të Brendshëm të 
Cilësisë. 

 
 

Stafi i Albanian University, së 
bashku me disa studentë dhe 
alumni (të diplomuar të tij), 

kanë marrë pjesë në takimin e 
rradhës së zhvilluar në datat 
22-24 tetor në ambientet e 

FSHMT, në kuadër të Projektit 
GRADUA. Albanian University 
është partner, së bashku me 



disa universitete të tjera 
shqiptare dhe europiane, në 
këtë projekt të financuar nga 

Programi Erasmus + me 
mbështetjen e Komisionit 

Europian. 
Platforma GRADUA ju vjen në 

ndihmë studentëve duke i 
krijuar një urë lidhëse me 

tregun e punës. Falë 
regjistrimit në platformën 

GRADUA, studentët mund të 
krijojnë CV-në e tyre personale, 

të kenë qasje të lehtë në 
informacion mbi mundësitë e 

punësimit/ praktikës 
profesionale, të përgjigjen në 

oferta pune direkt përmes 
platformës, të kontaktohen nga 

kompanitë, etj. 
 
 

28 shkurt 2020. 
Fakulteti i Shkencave Shoqërore 

organizon tryezën e 
rrumbullakët me temë "Gruaja 
në sfidat për të ndërtuar histori 
suksesi", me të ftuar pedagogen 
Dr. Iris Luarasi. Biblioteka e AU.  

 
06.02.2020 Aktivitet 

ekstrakurrikular me karakter 
sportiv “YOGA” për të gjithë 

studentë e Albanian 
University,me mësuesin e 
njohur italian Dorian Zazo. 

 
 

Veprimtaritë e zhvilluara nga studentët 
Konferenca 
studentore 

Aktivitete ekstrakurrikulare Tjetër 



 
Nuk u 

realizuan per 
shkak te 

situates ishin 
planifikuar 2. 

 
Aktivitet bamirësie 

“Ndihmoni fëmijët e 
përfshirë në tërmetin e 26 

Nëntorit me një lodër- 
dhuratë”.Studentët e 

departamentit të 
Psikologjisë së 

Përgjithshme shpërndanë 
dhurata për fëmijët e 

Qendrës “Gonxhe 
Bojaxhi”. 

 
 

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, 
më datë 21 tetor, 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. 

“Aftësimi në Media dhe 
Informacion”, si një formë e re 

komunikimi me publikun e gjerë, po 
shfrytëzon teknologjitë e reja si 
burime referuese, duke nxitur 
bashkëveprimin e publikut me 

Bibliotekën. 
Njohja e mjeteve dhe mënyrave të 
kërkimit është një nga proceset më 

të rëndësishme për të arritur te 
informacioni, duke shkuar drejt 

“Bibliotekave pa mure” 

 

Ceremonia e dhënies së certifikatave 
për fayën e dytë në "Projektin e 
Digjitalizimit të Inventarëve të 

Fondeve të Arkivave Vendore  të 
viteve 1945-1968 të Ish - Komiteteve 

Ekzekutive" 

 
 

https://www.facebook.com/bksh.al/?__tn__=K-R&eid=ARBifGdO7-l2mpaiLyc_EzcnywubWnOMOP3bTJ0EFb4ZrzwIHrY-IQeHInC7VXqdihmIKc2cJt2-vxZc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2-qanBykwMAFwmEukMAC2CEVRB-EE_zVuzms6cp40JMS-vjLW67EdPVmjhfBx-luBXGfkoGl2jBdOoK7X9VPi4EiIjE3Fk5NTdnX5XvBRZBYHXh87trRAQx10AyvxQMn0OgagazLL6aXwtOB7k2qQyooR5UZWRIw2dCE3r8Upw3o8vm948KxXQa3_BtWP3p20GA6V8Tw9PMeeWPUmvWbhh4g9jgACUKuq3OVOGUfiue3O9LDYJek52mPq3LUx3MWZFfkIEBrn-5u-YWPZes2Da44RjtxAOT_wTanUkYnNlpShjfzjSnz5FSNUFuCAo8AUOqFb-ldT95m_yhsJY4vtmQ

