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Përshkrimi: Lënda synon që studenti: të analizojë dokumentat kryesore ndërkombëtare për zhvillim të 
qëndrueshëm si “Axhenda 2030” dhe “Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të BE-së”; të përdorë 
instrumentat e vlerësimit të zhvillimit të qëndrueshëm, si “EPI - Environmental Performance Index” dhe 
“Indikatorët e BE-së për zhvillim të qëndrueshëm”; të analizojë mekanizmat e hartim-zbatimit të 
Strategjive të Zhvillimit të qëndrueshëm të Shqipërisë; të marrë metodikën e hartimit të një mini-strategjie 
lokale “Agenda 21”.  
 
Temat: 
1. Percaktimi empirik dhe ndryshimet ne kohe per “zhvillimin e qendrueshem”. Parimet mbi te cilat 

bazohet. 
2. Teorite dhe kuadri i gjerë i interpretimit. Vlerësimi i pozicionimit të vendeve në objektivat e zhvillimit 

të qendrueshem bazuar ne shkallën “Baker”. 
3. Rezultatet e Konferencave themelore te OKB qe kane shtruar trasene e evolucionit per ZHQ (‘92, ‘02, 

‘12). Dokumentat me te rendesishme programatike te OKB-se per ZHQ.  
4. Perditesimi i objektivave ne 2015 me “Axhendën 2030 të OKB per Zhvillim te Qendrueshem” 
5. Instrumentat e vlerësimit të zhvillimit të qëndrueshëm. “EPI - Environmental Performance Index” 
6. Strategjia e BE per Zhvillim te Qendrueshem.  
7. Objektivat e BE të perditesuar pas “Axhendes 2030 të OKB per Zhvillim te Qendrueshem”  
8. Indikatoret e BE per vleresimin e perparimit ne objektivat e zhvillimit te qendrueshem: indikatorët e 

përgjithshëm. 
9. Indikatoret e BE per vleresimin e perparimit ne objektivat e zhvillimit te qendrueshem: indikatorët 

operacionalë. 
10. “Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim” (SKZHI) e Shqipërisë. Metodat e hartimit. 
11. Strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale të detajuara nga SKZHI. 
12. DEBASKON dhe buxhetimi i strategjive.  
13. Metodologjia e hartimit të një strategjie të zhvillimit të qëndrueshëm, sipas strukturës së zyrtarizuar 

nga KM. 
14. Metodologjia e verifikimit dhe përditësimit të strategjive të zhvillimit të qëndrueshëm “Agenda 21”. 



15. Analiza e dobësive institucionale, ekonomike, dhe të mentalitetit për institucionet shqiptare për 
adresimin dhe zbatimin e SKZHI dhe strategjive sektoriale e ndërsektoriale, bazuar në “raportin Rio 
2012” të Shqipërisë. 

 

Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  6-të        10% e notës 
- Testi II: në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursit ose ese: rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:                    100% 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 
1. Yale University, Environmental Performance Index, 2016  
2. BE, Indikatorët e zhvillimit të qëndrueshëm, 2015 
3. Hanxhari, R., (UNDP Albania) Albania: RIO +20 Report, 2012 
 
Literatura plotësuese: 
1. Strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale të Shqipërisë, 2015-2022 
2. Hanxhari, R, Politikat e mjedisit, Tiranë 2011 
. 
 

MIRATOI 
 

Përgjegjësi i Departamentit 
 

Prof. dr. Romeo HANXHARI  
 

 Tiranë, 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


