
INFO DAY ERASMUS+

University of  Tirana

Juliana MARKO GJINKO, PhD

PROJECT “Albanian Society towards full 
integration into the European family”.

ERASMUS+ FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Jean Monnet Programme 

17 December 2019
Europe House



MODULI
“Shoqëria shqiptare drejt integrimit në familjen 

evropiane”

• Moduli ynë ishte ndër fituesit e 
granteve Jean Monnet për vitin 
2018

• Ideja dhe procesi i aplikimit

• Skuadra

• UT



KUJT I DREJTOHET?

• Moduli përfshin rreth 300 studentë/e, përzgjedhur përmes një thirrjeje të
hapur

• Niveli: kursi Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare, Fakulteti i Historisë dhe 
Filologjisë – UT, Master në Studime Rajonale, Fakulteti i Shkencave Sociale 
– UT, Kurse Master të Fakultetit të Shkencave Politike-Juridike – “Aleksandër 
Moisiu”, etj.

• Aktivitetet zhvillohen kryesisht pranë FHF



STRUKTURA E MODULIT:

- një kurs shumëdisiplinor, “Integrimi Shqiptar dhe Institucionet e BE”, në 
katër pjesë: histori, ligj, shkenca politike dhe ekonomi, në secilën jepet
këndvështrimi i BE në fushën përkatëse të studimit;

- tre seminare dhe

- tre shkolla verore, në të cilat trajtohen sfidat aktuale me të cilat ballafaqohet 
BE dhe Shqipëria si një shtet dhe shoqëri që dëshiron t’i bashkohet Unionit.



OBJEKTIVAT E MODULIT:

• Të pajisë studentët me njohuri  shumëdisiplinore për të analizuar 
marrëdhëniet midis teorisë dhe praktikës në lidhje me procesin e integrimit;

• T'u ofrojë studentëve njohuri në studimet bashkëkohore të BE në fushat e 
historisë, ligjit, shkencave politike dhe ekonomisë;

• Të sigurojë një kuptim më të mirë të reformave politike dhe ligjore  të cilat 
shoqërojnë proçesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE;

• Të inkurajojë studentët, përfaqësuesit institucionalë, mediat dhe kërkuesit për 
të sjellë pikëpamjet e tyre dhe për t'u angazhuar në debatin aktual mbi 
problemet politike, ekonomike, kulturore me të cilat Shqipëria përballet në 
rrugën e integrimit.



KURSI SHUMËDISIPLINOR
“Albanian Integration and EU Institutions”

• Pjesa A – Pikëpamja historike mbi integrimin evopian (Dr. Andi Pinari)

• Pjesa B – E drejta e BE dhe procesi i integrimit (Dr. Meljana Bregu)

• Pjesa C – Cështje ekonomike të integrimit në BE (Dr. Juliana Gjinko)

• Part D – Aktualiteti në arenën politike evropiane (Prof.as.Dr. Mirela Bogdani) 



SUMMER SCHOOLS

• Viti i parë: Vlerësimi i progresit në procesin e integrimit të Shqipërisë

• Viti i dytë: Këndvështrimi i të rinjve në lidhje me integrimin në BE

• Viti i tretë: Bashkëpunimi rajonal midis vendeve të Ballkanit Perëndimor



FOTO



FITUES TË VENDIT TË DYTË 
2019 Jean Monnet Prize

Me motivimin: 

For their dedication to bringing Albania one step closer to joining the EU, the 
second place of the 2019 Jean Monnet Prize goes to the organisers “The 
Albanian society towards full integration into the European family”.

https://europeanconstitution.eu/2019-jean-monnet-prize

https://europeanconstitution.eu/2019-jean-monnet-prize-results?fbclid=IwAR0kFnSwB6A9Czq3jJD5BCNY3tKr5wUDijMIY_mg0OPNA6hkeweShw2p420
https://europeanconstitution.eu/2019-jean-monnet-prize


PËR MË TEPËR INFORMACION:

• Universiteti i Tiranës: www.unitir.edu.al

• Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë: www.fhf.unitir.al

• Moduli “Shoqëria shqiptare drejt integrimit në familjen evropiane”, fb page: 
Jean Monnet Module FHF

• Dr. Meljana Bregu – coordinator: meljana.bregu@gmail.com

• Dr. Juliana Marko Gjinko: juliana.marko@unitir.edu.al

http://www.unitir.edu.al/
http://www.fhf.unitir.al/
https://www.facebook.com/Jean-Monnet-Module-FHF-1148416801998905/
mailto:meljana.bregu@gmail.com
mailto:juliana.marko@unitir.edu.al


FALEMINDERIT!

Universiteti i Tiranës
Adresa: Rektorati, Sheshi "Nënë Tereza" Tiranë, Shqipëri
Web: www. unitir.edu.al
FB: Albania Erasmus+ Office
Ist: erasmusplusalbania
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