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Ambasada e Francës në Shqipëri, 

 

Ambasada e Kanadas në Romë, 

 

Universiteti i Tiranës, 

 

Agjencia Universitare e Frankofonisë, 

 

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Francë-Shqiperi, 

 

Ju ftojnë në 

 

Forumin e 2-të Ekonomik Frankofon në Shqipëri, 

E hënë 21 mars 2016 

 

 

 « Strategjia ekonomike për Frankofoninë  dëshiron të bëjë bashkë rritjen ekonomike, 

luftën kundër varfërisë dhe pabarazisë, mbrojtjen e mjedisit dhe ruajten e trashëgimisë 

kulturore. Për këtë, ajo bën thirrje për thellimin e proceseve demokratike, forcimin e Shtetit të 

së drejtës, qeverisjes, të drejtat e njeriut dhe barazinë midis grave dhe burrave. Ajo synon 

gjithashtu të rrisë përfshirjen e aktorëve vendas të zhvillimit, të shoqërisë civile, sekorit privat 

dhe diasporës. 

 

Komuniteti ndërkombëtar është i ftuar të përcaktojë format e reja për progresin 

ekonomik . Frankofonia disponon mënyra specifike, të cilat i lejojnë të japë kontributin e saj 

aktiv : një gjuhë të përbashkët, një demografi dinamike, pasuri të konsiderueshme natyrore, 

veçanërisht në Afrikë, aftësi mobilizuese, aftësi kërkimore dhe studimore, ndërmarrje globale, 

rrjete pune dhe solidariteti, modalitete novatore partneriteti dhe elementin thelbësor, vullnet 

politik për t’ia dalë mbanë »¹ 

 

Kjo strategji e përgjithshme ka për qëllim të zhvillojë një model ekonomik të 

përgjegjshëm në nivel social dhe mjedisor. Por gjithashtu ajo inkurajon përforcimin e 

rrjeteve frankofone në fushën e ekonomisë. 

 

 

 
1
Konferenca e XV-të e krerëve të Shteteve dhe qeverisjeve të vendeve që kanë si gjuhë të 

përbashkët frëngjishten, Dakar (Senegal) më 29 dhe 30 nëntor 2014. « Strategjia ekonomike 

për Frankofoninë », 

 http://www.forum-economique-

francophonie.com/lang/content_fr2015/downloads/FEF15_strategies-economique.pdf.  

 

 

http://www.forum-economique-francophonie.com/lang/content_fr2015/downloads/FEF15_strategies-economique.pdf
http://www.forum-economique-francophonie.com/lang/content_fr2015/downloads/FEF15_strategies-economique.pdf
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Programi i Forumit 

 

09:00 – Fjala përshëndetëse 

 

 - Z. Bernard Fitoussi, Ambasador i Francës në Shqipëri 

 - Z. Dhori Kule, Rektor i Universitetit të Tiranës 

 - Z. Julien Roche, President i CCIFA – Dhoma e Tregtisë Francë - Shqipëri 

 

 

09:30 – 11:00: Frankofonia: studime ekselence 

 

- Campus France : portali francez i studimeve të larta 

nga Znj. Alda Hoxha (Campus France Shqipëri) dhe Znj. Valbona Nano (Ambasada 

e Francës) 

- Kanadaja, vendi me një performancë ekselente në arsim 

nga Znj. Enrica Abbate, Punonjëse për Çështjet publike, Ambasada e Kanadasë në 

Itali 

 

- Prezantim i programit Erasmus + 

nga Znj. Edit Dibra (koordinatore Zyra Erasmus + Shqipëri) 

 

- Agjencia Universitare e Frankofonisë : prezantim i bursave frankofone  

nga Znj. Elona Toro (Përgjegjëse e AUF-s për Shqipërinë) 

 

- Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës : Prezantim i projekteve me 

universitete franceze (Master trigjuhesh « Guidë turistike dhe ndërmjetës kulturor » 

dhe « përkthim, interpretim dhe marrëdhënie ndërkombëtare ») 

nga Znj. Esmeralda Kromidha, Shefe e Departamentit të Frëngjishtes 

 

- Fakulteti i Ekonomise : Bashkepunimi me Institutin e Administrimit te Ndermarrjeve 

të Poitiers 

Nga Profesor Sherif Bundo 

 

- Instituti Francez i Menaxhimit ne Universitetin Politeknik te Tiranes : diplomë Master 

e Universitetit te Bordosë 

 

 

11:00 – 11:30: Rrjeti ekonomik frankofon : shërbime për ndërmarrjet 

 

- Prania franceze ne Shqiperi dhe mjetet ne sherbim te ndermarrjeve 

       nga Znj Mirela Mata, Atashe ekonomike ne Ambasadën e Francës  

 

- Dhoma e Tregtisë Francë-Shqipëri : marrëveshja për stazhe në ndërmarrje 

nga Znj Blerina Kazhani, Drejtore ekzekutive e CCIFA 

 

11 :00 – 13 :30: Takime ndërmarrje-studentë 

 


