
Programi Bachelor në Shkenca Politike mundëson një përgatitje cilësore të studentit në disiplina historike, filo-
zofike, juridike, politologjike dhe gjuhësore. Shkencat politike e aftësojnë studentin të kuptojë realitetin nga shumë 
këndvështrime dhe për rrjedhojë të analizojë me qartësi çështjet dhe problematikat që sjell koha, duke ofruar 
propozime konkrete për ndryshimet e nevojshme në funksion të mirë-qeverisjes dhe mirëqenies kolektive. E ardhm-
ja është në duart e atyre që arrijnë të mendojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse, që veprojnë në mënyrë racionale dhe 
që mbështeten në humanizmin e kohës. Këtë gërshetim e ofron më së miri programi i studimit në shkenca politike.
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   Kurrikula

        E drejtë Publike dhe Kushtetuese
 Hyrje në Shkencat Politike
 Histori e Mendimit Politik
 Organizatat Ndërkombëtare
 Mendimi Ekonomik
 Komunikimi Publik dhe Gjuha Politike

Kohëzgjatja & Forma e studimit

Studime me kohë të plotë

Kohëzgjatja normale e studimeve në program 
3 vite akademikë.

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në program 
6 vite akademikë.

Në përfundim të programit 
mësimor studenti aftësohet të: 

-   Njohë tematikat e përgjithshme në fushën e shkencave 
politike;
-    Përshkruajë dhe zotërojë teoritë politike dhe të vlerëso-
jë në mënyrë kritike çështjet në dispilinat kryesore të 
shkencave politike;
-    Njohë rëndësinë e marrëdhënies që ekziston midis njo-
hurive shkencore teorike dhe zbatimit të tyre në praktikë;
-   Analizojë koncepte dhe njohuri mbi dukuri bashkëko-
hore të qeverisjes, administrimit publik dhe politikës së 
shoqërisë në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare;
-   Analizojë sistemet e ndryshme politike bashkëkohore 
dhe modele të qeverisjes në rrafsh krahasues.

            INStItuCIoNet PolItIKe 
            (PArtI PolItIKe, ShoqAtA PolItIKe,  
    PArlAmeNt);
    AdmINIStrAtë PuBlIKe qëNdrore  
    dhe loKAle;
    INStItuCIoNe AKAdemIKe 
            dhe KërKImore (uNIverSItete, 
            INStItute dhe qeNdrA KërKImI);
    medIA (gAzetArë PolItIKë, 
            ANAlIStë dhe oPINIoNIStë); dhe
    BIzNeSIN PrIvAt (KoNSuleNtë, 
            mArrëdhëNIe PuBlIKe)

Mundësi punësiMi

Ekonomi - Financë     BiznEs - Turizëm     DrEjTësi     shkEnca PoliTikE     arkiTEkTurë         
shkEnca komPjuTErikE     inFormaTikë E aPlikuar     EDukim Fizik DhE sPorTE        
shkEnca socialE      Psikologji       EDukim      marrëDhëniE nDërkomBëTarE         

komunikim mjEDis DhE EFiçEnca EnErgjiTikE      markETing      PuBliciTET DhE Pr
 inDusTri krEaTivE     mulTimEDia DhE komunikim      Punë socialE 

mEnaxhim në Turizëm      rEkrEacion DhE EvEnTE
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