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I/E nderuar, 
Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“MENAXHIMI I ADMINISTRATËS DHE ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE ADMINISTRATIVE”                                
Nga data 16 - 20 Shtator 2020, në Kemer / Antalya, Turqi 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë  kë tij trajnimi do të  shtjëllohën të  gjitha që shtjët që  kanë  të  bë jnë  më procësin ë më naxhimit të  admin-

istratë s, llojët ë administratë s, kontrollët ë administratë s. konflikti në  institucionë, analiza ë problëmëvë, 

mënaxhimi i konfliktë vë dhë zgjidhja ë tyrë. Gjatë kë tij trajnimi do të trajtohën këto tema: çka është            

konflikti i intërësit, dhë cilat janë  llojët ë tij. Dotë  diskutohën ëdhë llojët ë parimëvë: Parimi i ligjshmë risë , 

Parimi i dëklarimit të  palës; Parimi i shqyrtimit vërbal; Parimi i ëfikasitëtit; Parimi i ndihmë s së  palë s së                

painformuar; burimët ë konfliktit;  shkaku i konlfiktit;  mënaxhimi i përformancë s; rë ndë sia ë  komunikimit; 

më nyrat pë r zgjidhjën ë konfliktit.Gjithashtu gjatë  trajnimit do të  ëlaborohë n më shë mbuj konkrët situata të  

ndryshmë dhë rastë konkrëtë të  konfliktit të  intërësit dhë  të  njëjtat do të  komëntohën ëdhë në  aspëktin tëorik 

dhë në  atë  praktik.  

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Të  gjithë  udhë hëqë svë / drëjtorë vë të  administratës, zyrtarë vë të  burimëvë njërë zorë, zyrë s ligjorë,                        

prokurimit,  zyrtarë vë të  ndryshë m të  nivël qëndror dhë lokal që  në  një  formë  osë tjëtë r kanë  të  bë jnë   më 

udhë hëqjën dhë mënaxhimin ë zyravë të  ndryshmë në  Institucionë, Autoritët, Komisionë të  pavaruara në                 

Rëpublikë n ë Kosovë s.  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 950 Euro 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët:  bilëta kthyësë nga Aëroporti i Prishtinës në  Aëroportin ë Antalyas në  Turqi 

dhë anasjëlltas, transfëri nga Aëroporti dëri në Hotël në  Këmër / Antalya dhë anasjëlltas, akomodimi në  Hotël 

në  Antalya më më ngjës, drëkë dhë darkë , matërjali i trajnimit, trajnimi dhë cërtifikimi sipas programit 

dhë agjëndë s së  trajnimit dhë që ndrimit në  Antalya Turqi. 

Imformata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  rëzërvimit të  bilëtavë  dhë akomodimit në  Antalya,  Turqi, te  gjithe  

të   interesuarit    janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në                

trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  10/09/2020 në ora 12.00. Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi 

duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!                        

Mëgjithatë , pë r cfarë do informatë shtësë  lidhur më trajnimin rëlëvant mund të   kontaktoni në  kontaktët ë 

më poshtmë:    Mob: 045 49 77 77 & 044 312 601, apo pë rmës ë-mailit: info@kmi-rks.com &                             

kmi@kmi-rks.com apo wëb faqë s: www.kmi-rks.com osë në zyrë:   Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati 

IV-rë, Nr 9, afë r rëstaurant “Pishat”,  Prishtinë,  10 000, Rëpublika ë Kosovë s. 


