
  

 

KËSHILLA PËR STUDENTËT 

EKSELENTË TË SAPOPUNËSUAR 

PRANË ADMINISTRATËS PUBLIKE 

KUSHTOJINI RËNDËSI TË VEÇANTË SJELLJES NË PUNË 

1. Respektoni maksimalisht eprorët dhe kolegët tuaj. 

Integrohuni me ta duke bashkëpunuar pa dembelizëm 

për çdo ndihmë dhe përpiquni të eleminoni çdo 

distancë. Më shumë se ata, jeni ju që do të përfitoni 

nga integrimi në punë. 

2. Shmangni sjelljet arrogante duke menduar se jeni 

më të aftë se kolegët tuaj për shkak të rezultateve 

shumë të mira akademike. Përvoja e tyre njerëzore 

dhe profesionale është më e pasur se ato që ju keni 

mësuar deri më tani.  

3. Tregohuni të kujdesshëm që eprorët tuaj të mos ju 

privilegjojnë në krahasim me kolegët tuaj duke 

menduar se jeni më të mirë se ata. Kjo mund të krijojë 

ambient hezitues dhe jo-bashkëpunues.  

KRIJONI NJË DOSJE ELEKTONIKE DEDIKUAR 

MATERIALEVE TË PUNËS 

Kjo do të shërbejë si një arkivë personale për këtë vit 

punësimi. 

 

KRIJONI NJË NËNDOSJE PËR STUDIMET MBI 

POLITIKAT DHE ADMINISTRIMIN  

Shqyrtoni artikuj apo raporte nga: 

1. institucionet ndërkombëtare; 

2. institucionet kombëtare; 

3. qendrat më të mira kërkimore shkencore. 

Regjistrohuni nëpërmjet e-mail-it tuaj për t’u njoftuar 

në kohë reale mbi çdo studim apo botim të ri. 

Bëni një përmbledhje mbi gjetjet dhe rekomandimet e 

këtyre publikimeve dhe i ballafaqoni ato me realitetin. 

 

KRIJONI NJË NËNDOSJE PËR BAZËN LIGJORE  

Mblidhni dhe referojuni materialeve mbi: 

1. Ligjet; 

2. Vendimet e Këshillit të ministrave mbi këto ligje; 

3. Udhëzimet dhe urdhërat specifikë të ministrit të 

linjës; 

4. Udhëzimet dhe urdhërat e drejtorit të përgjithshëm 

të institucionit;  

5. Urdhërat e drejtorit të departamentit ku jeni 

punësuar. 

Lexojini dhe rilexojini vazhdimisht këto materiale, edhe 

pse fillimisht mund t’ju duket se nuk kuptoni asgjë.  

 

KRIJONI NJË NËNDOSJE PËR STATISTIKAT KOMBËTARE 

DHE SEKTORIALE NË EXCEL 

Ndiqni vazhdimisht të dhënat mbi: 

1. statistikat kombëtare –  në dinamikë krahasuar edhe 

me ato ndërkombëtare; 

2. statistikat sektoriale dhe sipas zonave gjeografike. 

Ndiqni kurse on-line falas mbi përpunimin grafik të të 

dhënave statisikore – ky është art më vete, por që ju 

ndihmon të pasqyroni rezultatet në mënyrë novatore. 

 

KRIJONI BIBLIOTEKËN TUAJ FIZIKE/ELEKTRONIKE  

Përfshini botimet më të mira të autorëve vendas dhe 

atyre të huaj. 

 

MERRNI PJESË AKTIVE NË ÇDO KONFERENCË BRENDA 

DHE JASHTË VENDIT 

Nëse nuk keni mundësi të ndjekjes fizike të tyre, ndiqni 

zhvillimin, diskutimet e konkluzionet  e tyre nga botimet 

respektive. 
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