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PARATHËNIA 
Lexues të nderuar, 

Para Jush, ndodhet vepra me titullin "Praktikum në Shkencën e administratës, admin-istratën publike dhe shërbimet publike". Vepra është rezultat i përpjekjeve tona, përkushtimit, orofesionalizmit dhe njohurive për të hyrë në thelbin respektivisht bazat e fushave shkencore Shkenca për administratën, administratën publike dhe shërbimet publike në kuadër të fushës 
shkencore Administrata publike dhe administrata që përkufizon qartë konturat e shkenc�s të ad-
ministratës në kushtet bashkëkohore shoqërore të jetesës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Nga njëra anë, duke u nisur nga fakti në lidhje me rolin dhe rëndësinë që kanë shërbimet 
publike gjatë ofrimit të shërbimeve të karakterit publik në një shoqëri demokratike, por edhe 
rolin kritik të administratës publike në proceset e prodhimit dhe ofrimit të shërbimeve në kuadër 
të çdo shërbimi publik, nga ana tjetër, si rrjedhojë imponohet nevoja për mësimin më të detajuar respektivisht prezantimin e aspekteve teorike, por edhe më tepër atyre praktike nga puna e in-
stitucioneve publike në kuadër të shërbimeve publike të cilat funksionojnë në shoqëri. Shkenca 
e administratës, paraqet një përpjekje të sintetizuar për përpunimin e problematikës në adminis-
tratën publike dhe shërbimet publike në shoqëri. 

Ne Praktikum janë përpunuar gjithsej 10 ushtrime të cilat u referohen aspekteve kryesore 
nga puna e secilit institucion publik nga fusha e shkencës së administratës, shërbimeve publike 
dhe administratës publike, dhe atë: Shkrimi në shërbimet publike dhe administratën publike, 
struktura organizative administrative, procesi racional i marrjes së vendimeve, administrimi me 
politikën e burimeve njerëzore, menaxhimii cilësisë, buxhetimi dhe vlerësimi i performancés r 

shërbimet publike dhe administrata publike. Në ndërkohë, çdo ushtrim përfshin pëmbledhjen 
teorike të problematikës që është lëndë e trajtimit dhe si pjese të ushtrimeve të cilat në varësi 
nga natyrae problematikës të shqyrtuar mund të pëmb�jnë studim të rastit, vlerësim, dizajnimin 

pérshkrues dhe prezantimin etj. Në fund të çdo ushtrimi ka pjesë që i referohet analizës dhe dis-

kutimit dhe e cila përfshin vendosjen e çështjeve të caktuara për mendim kritik, po në të njëjtën 

kohë edhe nxitjen e punës ekipore respektivisht punës në ekip. 

I dizajnuar në këtë mënyrë, konsiderojmë se ky Praktikum me sukses do u përgjigjet 

nevojave të secilës lëndë mësimore në të cilën trajtohet problematika në fushën e shkencës 

s administratës, shërbimeve publike dhe administratës publike të fakulteteve respektivisht 

universiteteve në shtetin tonë por edhe më gjerë në rajon. 

Në fund, me kënaqësi të madhe shprehim falënderimin tonë të sinqertë për Recensentëte 

Ketiy Praktikumi, për ndihmën bujare, të kuptuarit dhe njohuritë profesionale gjatë recensimit të 

tekstit. Gjithashtu, shprehim një mirënjohje të madhe edhe deri te botuesi që mundësoi lëshimin 

e ketij praktikumi. Të gjithë lexuesve do u jemi paraprakisht mirënjohës nëse gjatë leximit të 

Ketij Praktikumi sjellin në pah mungesat apo mangësitë eventuale. 
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