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Hyrje
Kjo lëndë ofron njohuri analitike dhe shkathtësi praktike që u mundëson studentëve të kuptojnë teoritë, qasjet, parimet dhe
konceptet që ndërlidhen me menaxhimin e politikave dhe financave publike. Lënda ofron një vështrim të përgjithshëm mbi
evoluimin historik të konceptit të menaxhimit dhe administrimit të sektorit publik, si dhe ndryshimin gradual të rolit të
institucioneve të shtetit në këtë proces.

Qëllimet
Lënda trajton konceptet, sistemet, proceset dhe procedurat që ndërlidhen me të hyrat publike, sistemet tatimore dhe
taksat, shpenzimet publike dhe buxhetin e shtetit. Temat që mbulohen nga lënda do të trajtohen edhe nga pikëpamja e
zhvillimeve në kontekstin e Kosovës, në mënyrë që studentët të kenë mundësi të thellojnë njohuritë e tyre për sistemin e
qeverisjes, strukturën dhe përgjegjësitë e institucioneve të shtetit, ndërveprimin mes pushtetit qendror dhe lokal, dhe në
përgjithësi praktikat e menaxhimit të politikave dhe financave publike. Duke u mundësuar të kuptojnë kontekstin politik,
ekonomik dhe social në të cilin zhvillohen dhe zbatohen politikat publike dhe duke avancuar shkathtësitë analitike dhe të
shkrimit, lënda përgatitë studentët për të nisur dhe për të ndërtuar karierë profesionale në institucionet publike, sektorin
privat, organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet ndërkombëtare.

Rezultatet e pritura të lëndës
Të kuptojnë qasjet teorike, konceptet dhe praktikat e formësimit dhe menaxhimit të politikave dhe financave
publike.
Demonstrojnë njohuri mbi modelet e menaxhimit dhe administrimit të sektorit publik, konceptet e planifikimit dhe
menaxhimit strategjik në sektorin publik, dhe organizimin e funksionimin e institucioneve qeverisëse dhe
financiare.
Të demonstrojnë shkathtësitë analitike dhe të jenë në gjendje të hartojnë dokumente të politikave si: koncept
dokumente, hulumtime të politikave, dhe analiza buxhetore.

Programi
Java Tema

1

2
3

Vështrim i përgjithshëm mbi lëndën. Orari, metodologjia, detyrat e studentëve dhe
vlerësimi - Hyrje në Politikat dhe Financat Publike: Raporti mes shoqërisë, shtetit
dhe tregut - Eficienca Ekonomike, Drejtësia Sociale dhe Sundimi i Ligjit
- Të mirat publike dhe eksternalitetet - Roli i insitucioneve të shtetit në ofrimin e të
mirave dhe shërbimeve publike - Politika Ekonomike: Shteti i mirëqenies dhe
efiçienca ekonomike
- Modelet konceptuale të zhvillimit të politikave publike - Akterët zyrtar dhe jo zyrtar
në bërjen e politikave - Tipologjia e politikave publike

Aktivitetet

Ligjerate

Ligjerate/Ushtrime
Ligjerate

4
5
6
7
8
9

- Cikli i zhvillimit të politikave publike - Modelet e menaxhimit, zbatimit dhe
vlerësimit të politikave - Dukuria e transferimit, difuzionit dhe konvergjencës së
politikave
- Qasjet ne menaxhimin e sektorit publik - Modeli tradicional i administrimit të
sektorit publik - Koncepti i Menaxhimit të Ri Publik
- Menaxhimi Strategjik në sektorin publik - Financat Publike dhe e Drejta Financiare
- Zhvillimi i politikave publike në Kosovë - Zbatimi, koordinimi dhe mbikeqyrja e
zbatimit te politikave publike
- Buxheti i shtetit: Struktura e te hyrave dhe shpenzimeve - Modeli i menaxhimit te
financave publike ne Kosove
Metodologjitë dhe qasjet në zhvillimin e analizave të politikave publike. Si shkruhen
dokumentet e politikave?
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Ligjerate/ushtrime
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studimore
Ushtrime

Vlerësimi:
Nr. Lloji

Përqindja Oblig. Përshkrimi

1
2
3
4

10
10
25
55

Pjesëmarrja
Ese
Detyra
Provimi Final

Pjesëmarrja dhe përfshirja aktive gjatë ligjëratave
Punim Akademik
Provimi Final

Kushtet e përsëritjes:

Burimet:
- Baliqi, Bekim. 2017. Politikat publike dhe qeverisja. Fondacioni Konrad-Adenauer. Prishtinë. Bungo, Genta. 2004.
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare. Adel Print. Tiranë Birkland, Thomas. 2015. An Introduction to the Policy
Process. Theories, Concepts, and Models of Policy Making (third edition). Routledge. New York Arye L. Hilman. 2009.
Public Finance and Public Policy. Cambridge University Press Owen E.Hughes. 2003. Public Management and
Administration. Palgrave

Ndërtimi i ECTS-ve
Aktiviteti

Nr i oreve per
Aktivitetin
Ligjerata: 2
Ushtrime: 0
L+U: 30
Seminar/praktike.: 0

Studim i vazhdushem: 0
Pregaditja e Provimit: 1
Pjesemarrja ne teste: 0
Pjesemarrja ne provimin
1
final:
Me profesorin dhe
0
asistentin:
Total Ore: 32
ECTS: 8

