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Përshkrimi: Media ka nje lidhje te hershme me politiken dhe diplomacine, por dimensioni i saj i

vertete u shpalos vetëm pas kongresit të Vjenës 1814-1815 ku ministrat e jashtëm të Evropës do
të rivizatonin hartën e Evropës. Programi I lendes do te synoje te jape njohuri per marredhenien
mes medias dhe politikes se jashtme dhe sinergjine qe lind mes tyre. Kjo lende do te studioje
elemente te diplomacise qe jane te rendesishme ne punen e medias dhe gazetarit, duke filluar qe
nga protokolli dhe deri tek marredhenia mes qeverise medias dhe internetit.
Temat e leksioneve:
1. Komunikimi politik nderkombetar dhe media
2. Diplomacia e medias ne demokraci
3. Informacioni ne politiken e jashtme
4. Diplomacia dhe media, diplomati dhe gazetarit – te ndryshem por ne nderveprim. Autoritetet shtetërore
dhe politika e jashtme
5. Mediat transnacionale - matja e impaktit në ‘biznesin e influencës’ globale
6. Diplomacia publike, definicione dhe dallimet me diplomacine e medias
7. Provim i ndermjetem
8. Piramida e Diplomacise Publike
9. Formimi i opnionit publik ne politiken e jashtme. Roli i medias
10. Ndikimi i imazhit ne diplomacine publike
11. Imazhi si element i punes se diplomacise publike
12. Diplomacia në erën dixhitale; e- government dhe ceremoniali diplomatik
13. Diplomacia kulturore si forme e komunikimit nderkombetar
14. Propaganda dhe opinioni publik
15. Terrorizmi publiciteti dhe informacioni
Forma e kontrollit dhe vlerësimit
- Detyrim frekuentimi në:70% të seminareve
- Angazhimi në seminare:
- Testi I: në javën e 6-të
-- Detyra kursi ose ese: rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1):
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim
- Gjithsej:

10% e notës
30% e notës
20% e notës
50% e notës
100%

Literatura:
1.Konica, Faik, (2004), Vepra, ese “Shqiperia, vendi shkembor i Evropes Juglindore”
2. Konica, Faik, ese, “Ju rrefej grekerit”
3. Colombo, Furio (2007), Lajmet e fundit mbi gazetarine, fq 23 - 30, ISHM, Tirane,
4. Salu, H (2013) Komunikimi ne diplomacine publike, Kollegji AAB, Prishtine
5. Bashkurti, Lisen, (2005), “Identiteti, imazhi, Diplomacia”, Akademia Diplomatike Shqiptare
6. Maxhuni, Fadil, (2005), Protokolli, Era, Prishtine
7. Friendman, T (2003) Bota ne kohen e terrorizmit, fq 25 – 32; 37 – 48; 105-110; 258 – 280, Instituti i
Dialogut dhe Komunikimit, Tirane
8. revista diplomacia, nr 6, Prill – qershor 2003 – Akademia Diplomatike Shqiptare

