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Pedagogu:  Prof.asoc.dr. Sonila XHAFA 
Ngarkesa:  3 ETCS (1 leksion; 1 seminar)  
Lloji i lëndës:  Me zgjedhje 
Viti/semestri:  I/I 
Përshkrimi: Lënda Problematikat e Organizimit Territorial në Shqipëri synon t'i pajisë studentët me 
njohuritë bazë lidhur me përmbajtjen territoriale dhe organizimin administrative në RSH, kushtet politike, 
ekonomike në të cilat ndodhej Shqipëria në prag zbatimin e reformave administrative, mekanizmat 
orientues, faktorët shtytës, pritshmëritë në zbatim të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, 
decentralizimit dhe sfidave të qeverisjes lokale si domosdoshmëri të integrimit në BE. 
Temat e leksioneve: 

1. Koncepti i territorit dhe hapësirës përballë politikave të organizimit administrativ dhe territorial 
2. Historiku i organizimit administrativ dhe territorial në RSH 
3. Organizimi administrativ territorial, kuadri dhe instrumentat ligjorë  
4. Tipologjia e komunave dhe bashkive në RSH 
5. Modele institucionale të reformave administrative dhe qeverisjes locale - Analizë krahasuese 

midis vendeve të ndryshme të Europës 
6. Domosdoshmëria e riorganizimit administrativo-territorial në RSH pas tranzicionit 
7. Faktorët dhe kushtet që orientojnë riorganizimin administrativo-territorial.  
8. Mekanizmat dhe kriteret bazë në hartimin e reformës  administrative-territoriale 
9. Organizimi administrativ dhe funksionaliteti ekonomiko territorial. Sistemet e unifikuara 

ekonomike 
10. Organizimi administrativ dhe kohezioni historiko-kulturor i territorit. Integrimi dhe bashkejetesa 

e midis grupeve etno-kulturore 
11. Organizimi administrativo territorial dhe zhvillimi i qëndrueshëm 
12. Konsolidimi administrativ dhe territorial 
13. Reforma administrative, decentralizimi dhe sfidat e qeverisjes locale.  
14. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. 

Kufinjtë shtetërorë dhe administrativë 
15. Reforma administrative dhe integrimi në BE.  

Temat e seminareve: 

1. Koncepti i territorit dhe hapësirës përballë politikave të organizimit administrativ dhe territorial. 
Diskutim mbi literaturën bashkëkohore 



2. Historiku i organizimit administrativ dhe territorial në RSH. Analize gjeohapësinore dhe 
gjeopolitike të hartave admimistrativo territoriale në periudha të ndryshme 

3. Organizimi administrativ territorial, kuadri dhe instrumentat ligjorë. Analizë e legjislacionit në 
periudha të ndryshme, pranëvënie me legjislacionin e vendeve të BE 

4. Tipologjia e komunave dhe bashkive në RSH. Analizë hapësinore dhe socio-ekonomike. 
5. Modele institucionale të reformave administrative dhe qeverisjes locale - Analizë krahasuese 

midis vendeve të ndryshme të Europës. Diskutime 
6. Domosdoshmëria e riorganizimit administrativo-territorial në RSH pas tranzicionit. Diskutime 
7. Faktorët dhe kushtet që orientojnë riorganizimin administrativo-territorial. Analiza krahasuese me 

vende të ndryshme të BE. 
8. Mekanizmat dhe kriteret bazë në hartimin e reformës administrative-territoriale. Diskutim lidhur 

me variantet e ndryshme të reformës territorial nga agjensi të ndryshme. 
9. Organizimi administrativ dhe funksionaliteti ekonomiko territorial. Sistemet e unifikuara 

ekonomike. Analizë gjeohapësinore e zonave ekonomike në Shqipëri 
10. Organizimi administrativ dhe kohezioni historiko-kulturor i territorit. Integrimi dhe bashkejetesa 

e midis grupeve etno-kulturore. Diskutime. 
11. Organizimi administrativo territorial dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Diskutime mbi parimet e 

zhvillimit të qëndrueshëm 
12. Konsolidimi administrativ dhe territorial. Diskutime. 
13. Reforma administrative, decentralizimi dhe sfidat e qeverisjes locale. Diskutime mbi rajone të 

ndryshme në Shqipëri 
14. Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri. 

Kufinjtë shtetërorë dhe administrativë. Aplikime në laboratorin e SIG  
15. Reforma administrative dhe integrimi në BE. Diskutime 
 

 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit 
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve 
- Angazhimi në seminare dhe punë praktike     10% e notës 
- Detyra në auditor (rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  30% e notës 
- Kontrolli përfundimtar:       60% e notës 
- Gjithsej:                     100% 

Literatura e detyrueshme për studentin: 
1. Gjeografia e Rregullimit të territorit, PEGI, Tirane 2009 
2. Cikel leksionesh, Sonila Xhafa 

Literatura plotësuese: 

1. Andrés López‐Sepulcre, Hanna Kokko, Territorial Defense, Territory Size, and Population 
Regulation 

2. Rajonizimi I Shqipërisë, reforma qeverisëse, administrative territoriale, mars‐qershor 2014 
3. Një klasifikim i ri urban – rural i popullsisë shqiptare, maj 2014 INSTAT 
4. Reforma administrative‐territoriale analizë e situatës së qeverisjes vendore në shqipëri 

(përmbledhje ekzekutive) raporti i përgjithshëm për komisionin e reformës administrativo 
territoriale, prill 2014 

5. http://www.reformaterritoriale.al 
6. http://www.zhvillimiurban.gov.al 
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