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PËRSHKRIMI I LËNDËS:
Kjo lëndë ofron njohuri analitike dhe shkathtësi praktike që u mundëson studentëve të
kuptojnë teoritë, qasjet, parimet dhe konceptet që ndërlidhen me politikat dhe financat
publike. Pjesa e parë e lëndës mbulon konceptin e politikave publike, rrjetet e akterëve në
procesin e politikëbërjes, tipologjinë e politikave publike, si dhe procesin e transferit e
difuzionit të politikave në epokën e globalizimit. Në këtë pjesë trajtohen edhe aspektet e
lidershipit dhe menaxhimit strategjik në sektorin publik, si dhe sfidat me të cilat ballafaqohen
institucionet publike të shteteteve në zhvillim. Në pjesën e dytë të lëndës ofrohet një vështrim
i përgjjithshëm mbi shkencën e financave dhe të drejtën financiare. 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 në kontekstin e Kosovës, në mënyrë që studentët të kenë mundësi të njohin
sistemin e qeverisjes, strukturën dhe përgjegjësitë e institucioneve të shtetit, ndërveprimin
mes pushtetit qendror dhe lokal, dhe në përgjithësi procesin e zhvillimit të politikave dhe
menaxhimit të financave publike.

REZULTATET E LËNDËS:
Pas vijimit të lëndës dhe përmbushjes së obligimeve të parapara studentët do të jenë në
gjendje të kuptojnë qasjet teorike, konceptet dhe praktikat e formësimit dhe menaxhimit të
politikave dhe financave publike. Studentët do të mund të 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. Gjithashtu, studentët do të avancojnë shkathtësitë analitike dhe do të jenë në
gjendje të hartojnë dokumente të politikave si: koncept dokumente, hulumtime të politikave,
dhe analiza buxhetore. 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.

PROGRAMI I LËNDËS:
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Tema

Aktiviteti

Vështrim i përgjithshëm mbi lëndën. Orari, metodologjia, Ligjëratë/
detyrat e studentëve dhe vlerësimi.
Diskutim
Hyrje në politikat publike dhe studimin e politikave. Raporti
mes shtetit, shoqërisë dhe politikës.
Paradigmat ekonomike dhe qasjet ndaj shtetit të Ligjëratë/
mirëqenies. Tensionet mes mirëqenies dhe efiqiencës Diskutim
ekonomike.
Institutionet publike dhe akterët kryesor në bërjen e
politikave publike.
Modelet konceptuale të zhvillimit të politikave publike. Si Ligjëratë/
formësohen politikat publike.
Diskutim
Tipologjia e Politikave Publike?
Cikli i zhvillimit të politikave publike: Vendosja e agjendës, Ligjëratë/
formësimi i politikave dhe instrumentet për zbatim.
Ushtrime
Zhviillimi i politikave publike bazuar në studime/hulumtime. Ligjëratë/
Ushtrime
Metodologjitë, qasjet dhe sfidat në zhvillimin e analizave të
politikave publike. Si shkruhen dokumentet e politikave?
- Hyrje në Financat Publike
Ligjëratë/
Diskutim/
- Eficienca Ekonomike, Drejtësia Sociale dhe Sundimi i Ligjit

7.

- Të mirat publike dhe eksternalitetet
- Roli i insitucioneve të shtetit në ofrimin e të mirave dhe
shërbimeve publike

Ligjëratë/Diskutim

8.

- Financat Publike dhe e Drejta Financiare
- Të hyrat dhe shpenzimet buxhetore

Ligjëratë/
Guest Speaker

9.

- Modeli tradicional i administrimit të sektorit publik
- Koncepti i Menaxhimit të Ri Publik
- Menaxhimi Strategjik në sektorin publik

Ligjëratë/
Diskutim

10.

Qasjet në zhvillimin dhe zbatimin e politikave publike në Ligjëratë/
Kosovë. Procesi i politikëbërjes. Sistemi i qeverisjes, Guest Speaker/
institucionet politike dhe burokracia.
Diskutim

11.

12.

Strategjitë kombëtare të zhvillimit, dokumentet e politikave Ligjëratë/
publike, strategjitë legjislative. Hierarkia e akteve juridike Prezantime
dhe procesi ligjvënës.
Diskutim/
Prezantimi i punimeve nga studentët
Ndikimi i strategjive zhvillimore, politikave publike dhe Ligjëratë/
legjislacionit në financat publike. Cikli i përgatitjes dhe Diskutim
struktura e buxhetit të shtetit.
Prezantimi i punimeve nga studentët

13.

Provimi i lëndës

METODOLOGJIA E LËNDËS:
Në kuadër të metodologjisë së realizimit të lëndës do të ofrohen ligjërata klasike, diskutime
grupore për materialet obligative për lexim, prezantime të studentëve, raste studimore,
mysafirë për temat specifike, video materiale dhe vizita studimore. Për tema specifike do të
ftohen edhe zyrtarë të institucioneve publike dhe sektorit të shoqërisë civile për të ndarë
përvojën e tyre dhe për të bashkëbiseduar me studentët.

PJESËMARRJA, DETYRAT DHE VLERËSIMI
Pjesëmarrja në ligjërata është obligative. Prezenca dhe kontributi në diskutimet që zhvillohen
gjatë ligjëratës janë faktor i rëndësishëm në vlerësimin përfundimtar për studentët. Prezenca
dhe pjesëmarrja në ligjërata mund të sigurojnë 10% të notës përfundimtare. Esetë dhe
punimet akademike mbi temat që do të trajtohen në kuadër të lëndës dhe prezantimi i tyre
gjatë ligjëratave mund të siguroj deri në 30% të notës përfundimtare. Provimi i lëndës mund
të siguroj deri në 60% të notës përfundimtare.

PLAGJIARIZMI DHE PANDERSHMËRIA AKADEMIKE
Kolegji Riinvest nuk toleron plagjiarizmin dhe pandershmërinë akademike dhe nga studentët
pret të tregojnë integritet të lartë akademik. Punimet e dorëzuara nga studentët duhet të
jenë të bazuara në të dhëna dhe dëshmi kredibile që bazohen në literaturën dhe studimet
akademike për fushën specifike. Shfrytëzoni, në literaturën e sugjeruar në këtë syllabus, dhe
burime të tjera relevante dhe gjithmonë sigurohuni të vendosni referencat përkatëse në
punime tuaja, në përputhje me parimet dhe metodologjitë e shkrimit akademik. Për të
shmangur plagjiarizmin zakonisht mjafton të shenjoni pjesët e caktuara të punimit apo të
dhënat specifike të cilat i keni huazuar, dhe të referoni lexuesin se ku mund ta gjejnë burimin
origjinal.
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