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Udhëzues për punimin e esesë dhe prezentimin e saj
Eseja duhet të shkruhet në grup (jo më shume se 2 studentë) dhe nuk duhet të tejkaloj mbi 2000
fjalë (rreth 7 faqe). Në esenë tuaj ju duhet t’i kushtoni vëmendje disa aspekteve:
§
§
§
§
§

Të ketë një strukturë të duhur, duke filluar me përshkrim të shkurtër të çështjes së
cilën e trajton dhe cila është rëndësia e saj;
Prezentimi dhe analiza e argumenteve duhet të bazohet në teoritë dhe idetë e
qëndrueshme;
Të analizojë pikpamjet e kundërta dhe të argumentohet një perspektive e caktuar në
mënyrë logjike;
Të identifikoni informatat e ndryshme dhe të përdorni vetëm ato relevante;
Të mbaroni esenë me konkluza);

Punimi duhet t’i ndjek me rigorozitet rregullat e shkrimit akedemik. T’i referoheni literaturës për
rregullat e shkrimit akademik. Burimet në internet jane të shumta:
https://owl.english.purdue.edu/owl/
Sa i përket prezentimit, çështjet në vijim duhet të konsiderohen (edhe gjatë prezentimit duhet të
keni kujdes për aspektet e perkufizuara në pikën më lart):
§
§
§
§

§

Prezentimi duhet të jetë i argumentuar të ketë diskutime të cilat janë të qarta për
studentët tjerë që të kenë mundësi të përfitojnë sa janë duke ju dëgjuar juve;
Të tregoni se keni bërë lexime të konsiderueshme rreth temës të cilën e keni trajtuar;
Demonstron aftësinë tuaj të selektoni materialin më relevant dhe më të rëndësishëm
për ta prezentuar – mos harroni se keni vetëm 20 minuta për ta prezentuar punën tuaj;
Realizohet me stil (mënyrë e përshtatshme e komunikimit me audiencën, kontakti me
sy, sjelljet e përshtatshme, etj.), të jetë i qartë dhe të tregon vetëbesim (mos hezitoni të
shihni audiencën; mos belbëzoni; mos bëni lëvizje të pakontrolluara; dhe mos lexoni
nga shënimet);
Involvon të gjithë anëtarët e grupit, në një formë apo një tjetër.

Nëse ju jeni pjesë e audiencës në prezentimin e ndonjë prej kolegëve tuaj, ti gjithashtu duhet të
jesh i pregaditur për diskutim. Këto diskutime janë përsëritje dhe parapregaditje për provimin final
apo testet që do të mbahen në ndërkohë.
Prezentimi gojor është një mënyrë shumë e mirë për t’ju pregaditur për intervista – ju duhet të jeni
në gjendje të prezentoni në një kohë të kufizuar se keni njohuri të mjaftueshme të temës të cilën e
trajtoni dhe jeni gjithashtu në gjendje t’ua komunikoni të tjerëve njohuritë tuaja.

Temat të cilat ju do t’i trajtoni janë të dhëna më poshtë, së bashku me datat kur do t’i prezentoni.
Sicili student/grup duhet të përcaktohet për një nga vendet ne vijim: Shqipëri, Mal i Zi, Bosnje,
Maqedoni, Kroaci, Serbi, Bullgari, Slloveni, dhe Rumani. Nëse studenti nuk është i gatshëm të
prezentoj në ditën e planifikuar, humb të drejtën për të prezentuar punimin, dhe me këtë edhe për
t’u notuar.
	
  
	
  	
  

Data e prezentimit

Tema

Java 5

Reformat e lidhura me
liberalizimin e tregut

Java 6

Transformimi i pronës
dhe privatizimi

Java 7

Reforma institucionale

Java 8

Reformimi i sistemit
bankar

Java 9

Reformat në sistemin
fiskal

Sqarime shtesë rreth temës (çështjet që
duhet hulumtuar)
• Tregtia e jashtme gjatë periudhës së
socializimit
• Masat tarifore për mbrojtjen e industrive
• Masat jo-tarifore për mbrojtjen e
industrive
• Marrëveshjet e tregtisë së lirë (anëtarësimi
në OBT)
• Tërhiqni paralele me Kosovën
• Prona gjatë periudhës së socializimit
• Metodat e privatizimit të pronës
• Institucionet bartëse të privatizimit
• Rezultatet e procesit të privatizimit të
pronës
• Problemet/vështërsitë gjatë procesit të
privatizimit
• Tërhiqni paralele me Kosovën
• Institucionet gjatë periudhës së socializimit
• Ligjet dhe përafrimi i tyre me acquis-in e
BE-së
• Mekanizmat për zbatimin e ligjit
• Qeverisja dhe kurrupsioni
• Madhësia e aparatit qeveritar
• Tërhiqni paralele me Kosovën
• Sistemi bankar gjatë periudhës së
socializimit
• Reformat në sistemin bankar
• Trashëgimia
• Sistemi bankar dhe sektori privat
• Tërhiqni paralele me Kosovën
• Sistemi tatimor në periudhën socialiate
• Karakteristikat e politikës buxhetore në
periudhën socialiste
• Politika fiskale dhe stabilizimi i ekonomisë
• Zhvendosja e prioriteteve të shpenzimeve
• Politikat tatimore dhe institucionet për

Java 10

Java 11

Java 12

Burimet njerëzore

Zhvillimi i sektorit
privat

Politika industriale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mbledhjen e tatimeve
Tërhiqni paralele me Kosovën
Edukimi dhe sistemi shëndetësor në
periudhen socialiste
Reformat në sistemin e edukimit
Reformat në sistemin e shëndetësor
Reformat në sistemin e edukimit
Tërhiqni paralele me Kosovën
Sektori privat në socializëm
Stimulimi i investimeve të huaja
Krijimi i kushteve për krijimin e NVM-ve
Insentivat për ndërmarrje të huaja dhe
vendore
Tërhiqni paralele me Kosovën
Rëndësia e industrisë në socializëm
Rëndësia e industrisë në periudhën pas
socializimit
Politikat mbështetëse të industrive
Subvencionet
Instrumentet tjera për përkrahjen e
industrive vendore

	
  
	
  

Burimet:
•

EBRD Transition Report:
http://www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/transition.shtml

•

World Development Report 1996 (apo vitet në vijim):
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5979

•

World Bank Business Environment Snapshots: http://rru.worldbank.org/besnapshots/

•

World Bank World Development Indicators: http://data.worldbank.org/datacatalog/world-development-indicators

•

The Catch-up index: http://www.thecatchupindex.eu/TheCatchUpIndex/

•

World Bank Doing Business Indicators: http://www.doingbusiness.org.

