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1. Hyrje në procesin e Vetëvlerësimit 

 

Grupi i vlerësimit të brendshëm (GVB) është ngritur nën përgjegjësinë e titullarit të Institucionit, 

Rektorit Prof. Dr.Roland Zisi, në mbështetje të nenit 103 të Ligjit  Nr.80/2015 “Për Arsimin e  

Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

Shqipërisë”,Vendim Nr.84 Datë 12.12.2016 

Për krijimin dhe funksionimin e njësisë së vlerësimit dhe sigurimit të brendshëm të cilësisë së 

institucionit tonë, si dhe urdhrave të ministrit të MASH: Nr.126, Datë 17.03.2011 “Për miratimin 

e standarteve shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit 

të parë të institucioneve të arsimit të lartë”, nr 135 datë, 21.03.2011” Për miratimin e standarteve 

shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të dytë të 

institucioneve të arsimit të lartë” dhe nr.136 datë, 21.03.2011 “Për miratimin e standarteve 

shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të tretë të 

institucioneve të arsimit të lartë”. 

Vendimi për ngritjen e GVB dhe përzgjedhjes së anëtareve është marrë duke patur parasysh kritere 

si kompetenca profesionale, paanshmëria e anëtarëve, mundësitë për grumbullimin  e 

informacionit për realizimin e vlerësimit, shkalla e nevojshme e njohjes së anëtarëve, përfaqësimin 

në grup të sa më shumë opinioneve të njësive kryesore duke shmangur në maksimum konfliktin e 

interesit. Ky grup është ngritur posaçërisht për realizimin e vlerësimit të jashtëm institucional (grup 

ad hoc) dhe përfaqëson të gjitha njësitë kryesore të UV (4 fakultetet) duke përfshirë edhe 

përfaqësues të studentëve. Në ndërtimin e grupit janë marrë parasysh edhe shpërndarja e detyrave 

të secilit anëtar përbërës. Që nga momenti i ngritjes, grupi ka zhvilluar mbledhje të vazhdueshme 

duke u konsultuar dhe duke bashkërenduar informacionet e mbledhura.  

Universiteti i Vlorës nuk futet për herë të parë në këtë proces, por ka kryer proces të vlerësimit të 

jashtëm në rang fakultetesh dhe departamentesh nga viti 2004-2007. UV gjithashtu, që nga viti 

2013, ka ngritur Njësinë e Brendshme të Sigurimit të Cilësisë si njësi bazë e përhershme për të 

kontrolluar dhe garantuar përmbushjen e standardeve në të gjitha strukturat e tij. Çdo njësi kryesore 

e UV ka hartuar raportin e vlerësimit të brendshëm dhe në bazë të këtyre raporteve është hartuar 

dhe ky raport i brendshëm i UV. Raporti përfundimtar është hartuar pas diskutimit paraprak në 

çdo njësi kryesore dhe në bazë të mendimeve, sugjerimeve e vlerësimeve të marra nga këto njësi.  

Vendimi për fillimin e procesit të vlerësimit të brëndëshëm të UV u mirëprit dhe menjëherë nisi 

puna për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen dhe hartimin e Raportit të Vlerësimit të 

Brendshëm dhe grumbullimin dhe organizimin e të dhënave   
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Etapat e procedurës së vlerësimit të brendshëm nga IAL 

 

1. Ftesë nga Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë për aplikim për fillimin e procesit 

të  vlerësimit të jashtëm institucional me Agjencinë Britanike të Sigurimit të Cilësisë (QAA) 

(Datë 30.05.2016 Nr.Prot.136/11); 

2. Ngritja e Grupit të Vlerësimit të Brendshëm nga titullari i njësisë (Vendim Nr.14 Datë 

20.01.2017); 

3. Kërkesë për fillimin e procesit të vlerësimit të jashtëm institucional nga ana e Universitetit të 

Vlorës (Datë 27.01.2017 Nr.Prot. 133); 

4. Trajnimi i GVB nga stafi i APAAL në kuadër të Akreditimit Institucional për procesin në tërësi 

dhe për cdo paqartësi të mundshme: për këtë janë vendosur në dispozicion materialet 

udhëzuese për vlerësimin, organizimin e grupit, detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë e secilit; 

5. Seminar trajnues”Sistemi i Menaxhimit të Informacionit dhe komunikimt midis APAAL dhe 

Institucioneve të Arsimit të Lartë”, me qëllim prezantimin e sistemit të menaxhimit (Datë 

24.03.2015); 

6. Takim Informues mbi fillimin e procesit të Vlerësimit Institucional dhe manualin e vlerësimit 

për Institucionet e Arsimit të Lartë (Datë 20.05.2016); 

7. Seminar organizuar nga APAAL: Afatet e aplikimit dhe procedurat për vlerësim në kuadër të 

Akreditimit (Datë 14.12.2015); 

8. Kryerja e vlerësimit të brendshëm sipas udhëzimeve përkatëse të APAAL; 

9. Përgatitja e dosjes së vetëvlerësimit; 

10. Hartimi i raportit të Vlerësimit të Brëndshëm (RVB) sipas udhëzimeve dhe pas konsultimit të 

përmbajtjes së tij me stafin e institucionit; 

11. Dorëzimi në APAAL i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm me të gjithë dokumentacionin 

mbështetës. 
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2. Historiku i IAL 

 

Universiteti i Vlorës (UV) u themelua në 10 tetor 1994 me Vendim të Këshillit të Ministrave N.105 

dt.28.02.1944. Universiteti “Ismail Qemali” është një realitet i pakundërshtueshëm ndër 

institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri. Për hapjen e tij u bë një punë disa mujore, për përgatitjen 

e planeve, programeve dhe stafit akademik, me ndihmë shumë të madhe nga Fakulteti i 

Inxhinjerisë Mekanike në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakuteti i Ekonomisë dhe i 

Mjekësisë të Tiranës. 

Universiteti filloi aktivitetin me tri Fakultete, (Tregetisë me degët Biznes dhe Turizem; 

Inxhinierisë Detare; Infermjerisë). Përzgjedhja e këtyre fakuteteve u bë mbi bazën e traditës që 

egzistonte në Vlorë për këto disiplina. Prej vitit 1919 në qytet është hapur shkolla e mesme 

Tregtare, një ndër shkollat më të mira të vendit në atë kohë. Traditat e saj u pasuruan kur në Vlorë 

u hap filiali i Universitetit të Tiranës për degën Ekonomikut e cila funksionoi në vitet 1970-1980. 

Gjithashtu prej vitit 1960 në Vlorë funksiononte Shkolla e Lartë e Marinës tradita e të cilit në 

shumë aspekte shërbeu si bazë për Fakultetin e Inxhinierise Navale (sot Fakulteti i Shkencave 

Teknike). Fakulteti i Infermierisë u ngrit mbi traditën e Shkollës së Mesme Mjeksore, e vetmja në 

vendin tonë e cila u transferua në Vlorë në 1967 e deri në krijimin e vete fakultetit. 

Për organizimin e gjithë punës përgatitore të ngritjes së Universitetit u ngrit nje grup pune i drejtuar 

nga Dr. Sezai Bazaj, (u emërua dhe Rektor i ketij institucioni pas hapjes). Universiteti filloi punë 

në dy godina me 162 student në të katër degët e tij. Fillimisht stafi akademik përbëhej nga 10 

pedagogë të brendshëm dhe 31 pedagogë të jashtëm, të cilët si pionierë të parë të kësaj armate, me 

përgatitjen e tyre profesionale e shkencore, vlerësuan me përkushtim të lartë misionin që kishin 

nisur. Në fillimit e tij emërtimi i Universitetit ishte "Universiteti Teknologjik Ismail Qemali 

Vlorë". Prej vitit 2007 Universiteti mban emrin Universiteti “Ismail Qemali” i Vlores. Nga viti në 

vit UV filloi të rritet si në numrin e degëve të reja, ashtu edhe atë të studenteve dhe pedagogeve 

efektive. 

Prej vitit akademik 1994-1995 UV filloi të rritej si në mënyrë sasiore, ashtu dhe cilësore duke rritur 

numrin e programeve studimore, numrin e studenteve dhe stafit akademik si dhe kualifikimin e 
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tyre. Larmishmëria e programeve studimore të UV filloi të orientohej edhe drejt programeve te 

tjera studimore si të Gjuhëve të Huaja, Mësuesisë, Teknologjive të Informacionit, Inxhinierisë 

Elektrike, Shkencave Navigacionale, Drejtësisë, Inxhinierisë Mekanike etj duke ju përshtatur 

kërkesave të komunitetit të rajonit Jugor të Shqipërisë për formimin e specialistëve të Fushave të 

sipërpërmendura. Sot, Universiteti numëron programe studimi te ciklit të parë, të dytë dhe studime 

të ciklit të tretë (PhD në Matematikë). Prej vitit akademik 2004-2005 UV filloi strukturimin e 

programeve në përputhje me kërkesat e procesit te Bolonjës si dhe kreditet ECTS. 

Shumëllojshmëria e programave të hapura, si dhe faktorë të tjerë të brendshëm e të jashtëm  që 

lidhen me punën mësimore dhe shkencore, natyrisht diktoi edhe në rritjen cilësore dhe sasiore të 

kualifikimit të stafit akademik. Nga një staf i vogël në numër në vitin e parë të punës, sot në vitin 

akademik 2016-2017, stafi akademik përbëhet prej mbi 200 pedagogë me kohë të plotë, nga të 

cilët (6 Profesorë Dr.; 27 Profesorë të Asociuar; 74 Doktorë Shkencash). 

Gjatë gjithë periudhës së ekgzistences, UV ka patur dhe vijon të ketë në qendër të vëmendjes 

kualifikimin e pandërprerë të pedagogëve, brënda dhe jashtë vendit. Një kontribut shumë të madh 

për ngritjen cilësore të kualifikimit të stafit akedemik të UV kanë dhënë Universiteti Politeknik i 

Tiranës dhe Universiteti i Tiranës. 

Në kuadrin e ngritjes cilësore dhe përmirësimit të vazhdueshëm të imazhit, brenda dhe jashtë 

vendit, prej themelimit të tij UV ka organizuar jo pak konferenca me karakter shkencor në nivel 

kombëtar dhe ndërkombëtar. Konferenca e parë  shkencore në nivel kombëtar u organizua në 1996 

(dy vjet pas hapjes së Universitetit) mbi “Arritjet në fushën e kirurgjisë”. Konferenca e parë 

shkencore ndërkombëtare “Mbi turizmin alternativ dhe të qëndrueshëm” u zhvillua në vitin 2002, 

me iniciativën e Ambasadës Italiane. Disa konferenca të tjera të rëndësishme shkencore 

ndërkombëtare kanë qenë: “New Challenges in Digital Communications” e mbështetur nga 

“NATO Advanced Study Institute” (28 Prill - 9 Maj 2008); “Financial Challenges and Economic 

Prespectives”. (12-15 Maj 2009): “Applications of Computer Algebra, ACA’10” (24-27 Qershor 

2010): “Free Software in Balkans 2010” (11-12 Shtator 2010).  

Prej themelimit të tij, UV ka rreshtur përkushtimin e tij për bashkëpunim të vazhdueshëm e të 

frutshëm me shumë Universitete të vendeve të rajonit, Evropian e të Sh.B.A-ve. Që nga viti i parë 
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i hapjes e në vazhdim është rritur numri i universiteteve me të cilët UV ka bashkëpunuar si psh. 

Universiteti i Leçes, Barit, Mesines, Perugias, Kozencës (Itali), Liezhit (Belgjike), Kretës (Greqi) 

etj. Kto marrëveshje përfshijnë kryesisht kualifikime të pedagogëve, vizita nga stafi i UV dhe 

studentëve, bashkëpunim në kërkime studimore shkencore si dhe shkëmbime përvojash.  

Universiteti filloi punën me një kabinet modest të Fizikës dhe disa kabinete të Infermjerisë të 

trashëguar nga shkolla e mesme mjeksore. Inagurimi e gjeti Universitetin me vetëm një kompjuter. 

Aktualisht UV ka kabinete dhe laboratore të shumta  si kabinetet e informatikës,  Infermieristikës, 

Navigacionit, Inxhinierisë Detare, Laboratorin e Fizikës, Kimisë, Biologjisë, Laboratorin e 

Studimeve Ambientale etj, si dhe një numër të konsiderueshëm kompjuterash të shpërndarë në 

gjithë departamentet si dhe një teknikë e pasur audio-vizive për transmetimin e njohurive. 

Gjatë këtyre viteve është rritur edhe numri i studentëve ku konstatohet një rritje e numrit të 

studentëve jo vetëm nga pikëpamja sasiore, por edhe nga pikëpamja gjeografike. Kështu nga 

pikëpamja e shtrirjes gjeografike, rritja e numrit të studentëve ka ardhur jo vetëm prej rajonit të 

jugut të Shqipërisë edhe nga qytete si Tirana, Durrësi etj. Qëllimi i UV është rritja sa më e madhe 

e kapaciteteve si dhe pjesmarrja e Institucionit në projekte brenda dhe jashtë Shqipërisë.   
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3. Vetëvlerësimi përkundrejt fushave të vlerësimit për Akreditimin Institucional   

 

Në momentin e paraqitjes së raportit të vetëvlerësimit të IAL-së, lutemi referojuni Fushave të 

Vlerësimit për Akreditimin institucional dhe të gjithë standardeve të parashikuara në Shtojcën 4 

Shtjellimi përkundrejt çdo standardi do të ndihmojë GVB të vlerësojë se në çfarë shkalle IAL-ja i 

përmbush standardet. Grupi i vlerësimit të brendshëm duhet të paraqesë tekst përshkrues sesi IAL 

i përmbush standardet, me referencë në evidencat përkatëse. Vlerësimi duhet të mbështetet me 

fakte dhe evidenca si dhe i shoqëruar me dokumentacionin e përkthyer në Anglisht, sipas listës së 

paraqitur në Shtojcën 6.   

Në fund të tekstit, për çdo fushë vlerësimi, GVB duhet të konkludojë, duke cituar vlerësimin 

përkatës, se në çfarë shkalle IAL-ja i përmbush standardet për atë fushë, duke deklaruar nëse 

standardet përmbushen plotësisht, kryesisht, pjesërisht ose nuk përmbushen. Udhëzimet e 

mëtejshme mbi gjykimin përkundjet fushave të vlerësimit, gjenden në Shtojcën 11.  

Bazuar në gjykimet për çdo fushë vlerësimi, GVB do të konkludojë/arrijë në gjykimin e 

përmbledhur të vetëvlerësimit, duke identifikuar dhe parashikuar masat që do të ndërmerren nga 

IAL-ja për përmirësimin në vijim. Më tepër detaje për gjykimin e përmbledhur gjenden në Shtojcën 

6.  

Aty ku parashikohet dokumentacion mbështetës, duhet të referohet në tekst dhe/ose të lidhet me 

adresën përkatëse web. Të gjitha dokumentet mbështetëse të referuara dhe/ose lidhura me adresën 

web duhet të paraqiten si pjesë e dokumentacionit të vetëvlerësimit.  
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1. FUSHA E VLERËSIMIT: ORGANIZIMIN DHE MENAXHIMI I INSTITUCIONIT 

Autonomia 

Institucioni dhe strukturat e tij funksionojnë në përputhje me statutin e institucionit.  

 

UV e rregullon aktivitetin e tij akademik, shkencor dhe administrativ përmes dy dokumenteve 

kryesore, Statutin [Evidenca 1.1] dhe Rregulloren [Evidenca1.2], janë në përputhje të plotë me 

Ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”.  

Nenet në Statutin e UV paraqesin dispozita të përgjithshme që përkufizojnë misionin dhe rolin 

e universitetit (kapitulli 1), organizimin e tij të brendshëm, akademik dhe administrativ 

(kapitulli 2), organet drejtuese akademike të të gjitha niveleve (kapitulli 3), organizimin e 

programeve të studimit për të tri ciklet së bashku me kriteret për pranimin në universitet, 

transferimin e studimeve nga një Institucion i Arsimit te Lartë (IAL) në tjetrën, për ndjekjen e 

një programi të dytë studimi, njohjen e studimeve, vlerësimin, të drejtat dhe detyrat e studentëve, 

organizimet e studentëve (kapitulli 4), punësimin dhe rekrutimin dhe çështje që lidhen me 

kërkimin (kapitulli 5), autonominë financiare (kapitulli 6) dhe dispozita të tjera të fundit 

(kapitulli 7). Rregullorja parashikon aspekte të organizimit të jetës universitare në terma më 

praktikë, domethënë, dispozitat e përgjithshme përveçse përkufizojnë misionin dhe objektin e 

rregullores, gjithashtu qartësojnë çështje të komunikimit në nivel institucional (kapitulli 1). Roli 

dhe funksionet e autoriteteve dhe organet drejtuese sqarohen në kapitujt 2 dhe 3, kategoritë e 

personelit, procedurat e punësimit dhe rekrutimit në kapitullin 4, organizimi i studimeve, 

procedurat e regjistrimit, ripranimit, frekuentimi i orëve të mësimit, literatura e kursit dhe 

çështje të tjera të lidhura me këto parashikohen në kapitullin 5, transferimi i studimeve në 

kapitullin 6, aktivitetet formuese dhe vlerësimi në kapitullin 7, procedurat e diplomimit në 

kapitullin 8, të drejtat dhe detyrat e studentit në kapitullin 9, çështje të sjelljes akademike në 

kapitullin 10, konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave në kapitullin 11, ankimimi dhe çështje 

të diskriminimit dhe masave kundër tij në kapitullin 12. 

Për të përmirësuar aspekte të organizimit dhe menaxhimit, Statuti dhe Rregullorja e Universitetit 

(SRU) janë ndryshuar dhe përmirësuar vazhdimisht. Për të përmendur disa raste, me vendim të 

Senatit Akademik (SA), këto përmirësime janë bërë në Rregulloren e Universitetit: kapitulli për 

konfidencialitetin dhe mbrojtjen e të dhënave u shtua në 2011 [pika 3, Vendim i Senatit 

Akademik, nr. 21, datë 25.08.2011 Evidenca 1.3], i cili u zgjerua më vonë në një rregullore më 

vete për mbrojtjen e të dhënave në 2014 [Evidenca1.4], procedurat e provimit u përditësuan në 

2013 [Evidenca 1.3.], roli dhe funksionet e disa autoriteteve drejtuese dhe zyrave u 

ripërkufizuan në 2014 [shih Vendim Senati, nr. 2, datë 07.01.2014, [Evidenca 1.3.], nene për 

çështje të komunikimit, ankimimit dhe diskriminimit u përmirësuan në 2014 [Vendim Senati, 

nr. 27, datë 06.10.2014; [Evidenca 1.3.], masa disiplinore [Vendim Senati, nr. 14, datë 

Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.3%20-%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Rregullore.pdf
Evidenca%201.4%20Rregullore%20per%20mbrojtjen%20e%20te%20dhenave.pdf
Evidenca%201.3%20-%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Rregullore.pdf
Evidenca%201.3%20-%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Rregullore.pdf
Evidenca%201.3%20-%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Rregullore.pdf
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27.04.2014; [evidenca 1.3.], modalitete të përmirësuara për UMS (Sistemi i Menaxhimit 

Universitar) [Vendim Senati, nr. 09, datë 26.02.2015; [evidenca 1.3.]; këto ndryshime janë bërë 

në Statutin e Universitetit: promovimi i kërkimit në UV përmes botimeve [shih Vendim Senati, 

nr. 22, datë 25.08.2011; [evidence 1.5], ripërcaktime të rolit dhe detyrave të rektoratit, Këshillit 

të Administrimit (KtA), pjesëmarrjes së UV në projekte ndërkombëtare, procedurat e rekrutimit 

etj. në 2013  [Vendim Senati, nr. 08, datë 15.02.2013; evidenca 1.5.], modalitetet e zgjedhjeve 

[Vendim Senati, nr. 10, datë 24.02.2016; evidenca 1.5.], përbërja e SA [shih Vendim Senati, 

nr.14, datë 17.03.2016; evidenca 1.5.].  

Fakultetet kanë rregulloret e tyre, të cilat bazohen në ligjin për arsimin e lartë, në SRU [shih 

Rregulloren e Fakultetit të Shkencave Humane 2012, [evidenca 1.6].  Shumë departamente kanë 

paraqitur tashmë rregulloret e reja të bazuara në ligjin e ri për arsimin e lartë mbi të cilat do të 

hartohen rregulloret e reja të fakulteteve dhe miratohen më tej nga SA [Rregulloret e 

departamenteve të Shkencave Humane 2017; evidenca 1.6.].  

Të tjera rregullore përfshijnë rregulloret e programeve të studimit, Rregulloren e Këshillit të 

Profesorëve [evidenca 1.7], Kodin e Etikës [evidenca 1.8], Rregulloren për Mbrojtjen e të 

Dhënave dhe Konfidencialitetin [evidenca 1.4.], Rregulloren e SA [evidenca 1.9], Rregulloren 

për Administrimin e  Dokumentacionit [evidenca 1.10], Rregulloren e Sistemit të Menaxhimit 

esse3 [evidenca 1.11]; [evidenca 1.11.1]. Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për arsimin e  lartë, 

UV ka ngritur një grup pune për të hartuar statutin dhe rregulloren e re [evidenca 1.12]. 

Institucioni organizohet në mënyrë të tillë që të sigurojë efiçiencë në menaxhim. 

 

Menaxhimi dhe qeverisja e UV sigurohen përmes këtyre organeve: a) Senati Akademik, organ 

kolegjial vendimmarrës, i përbërë nga përfaqësues të zgjedhur të fakulteteve, një përfaqësues 

nga administrata (jo më) dhe nga dy studentë të zgjedhur nga përfaqësia e studentëve e që 

kryesohet nga Rektori. SA mblidhet rregullisht për të vendosur mbi planifikimin strategjik dhe 

çështje të rëndësishme institucionale në fushën e arsimit, kërkimit shkencor si dhe në atë të 

organizimit administrativ dhe financiar të UV [neni 11, evidenca 1.1];[neni 14, evidenca 1.2.] 

b) Këshilli i Administrimit, organ kolegjial vendimmarrës, i përbërë nga përfaqësues të 

universitetit dhe të ministrisë, mblidhet rregullisht për të mbikëqyrur dhe kontrolluar 

menaxhimin administrativ, financiar dhe ekonomik të universitetit [neni 12, evidenca 1.1];[neni 

15, evidenca 1.2]; c) Rektorati, i përbërë nga Rektori, i zgjedhur nga trupa e përgjithshme 

akademike dhe trupa e studentëve, zëvendësrektori/rët, i/të emëruar nga Rektori pas miratimit 

nga SA, dekanët e fakulteteve, të zgjedhur nga trupa akademike e fakultetit dhe trupa e 

studentëve dhe kancelari [neni 16, evidenca 1.1];[neni 16, evidenca 1.2].  

Menaxhimi financiar i UV-së është përgjegjësi e Rektoratit dhe KtA, i cili ka kryesisht një rol 

Evidenca%201.3%20-%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Rregullore.pdf
Evidenca%201.3%20-%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Rregullore.pdf
Evidenca%201.5.%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Statut.pdf
Evidenca%201.5.%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Statut.pdf
Evidenca%201.5.%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Statut.pdf
Evidenca%201.5.%20Vendime%20per%20ndryshime%20ne%20Statut.pdf
Evidence%201.6.%20shembull%20rregullore%20fakulteti%20dhe%20dept.pdf
Evidence%201.6.%20shembull%20rregullore%20fakulteti%20dhe%20dept.pdf
Evidence%201.7%20Rregullore%20e%20KP.PDF
Evidence%201.8%20Kodi%20i%20Etikes.PDF
Evidenca%201.4%20Rregullore%20per%20mbrojtjen%20e%20te%20dhenave.pdf
Evidence%201.9.-Rregullore%20e%20SA.PDF
Evidenca%201.10.%20Rregullore%20e%20dokumentacionit.PDF
Evidence%201.11.%20-Vendim%20Senati%20nr.%2046.PDF
Evidence%201.11.1%20-%20vazhdim%20i%20vendimit,%20rregullore%20esse3.pdf
Evidenca%201.12.%20Vendim%20Senati%20nr.%2040-per%20gr.%20e%20punes%20per%20statutin.PDF
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
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këshillues. Projektbuxheti përgatitet nga rektorati bazuar në propozimet prej fakulteteve dhe 

njësive të tjera. Një grup pune ngrihet për këtë qellim, i përbërë nga anëtarë të Zyrës së Financës 

dhe Buxhetit dhe Kancelari. Për planifikimin e buxhetit afatmesëm, SA ngarkon Komisionin e 

Buxhetit dhe Ligjeve për ta hartuar në konsultim të ngushtë me dekanët dhe në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi [evidenca 1.13]. Dokumenti i paraqitet më pas SA dhe miratohet pas 

miratimit nga Këshilli i Administrimit.  

Për alokimin dhe administrimin e burimeve njerëzore, materiale dhe financiare, Rektorati 

parashikon kritere në përputhje me kuadrin e mëposhtëm ligjor: Ligji nr. 9741, datë 21.05.2007 

“Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, Ligji “Për Sistemin Buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë, i cili miratohet çdo vit, Ligji nr.  10296, date 08.07.2010, “Për Menaxhimin dhe 

Auditimin Financiar”, udhëzime të ndryshme të nxjerra nga Ministria e Financave dhe Ministria 

e Arsimit dhe Shkencës, konkretisht, Udhëzimi nr. 02, datë 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde për zbatimin e buxhetit”, i ndryshuar, Udhëzimi nr. 20, datë 09.05.2008 “Për 

aktivitetin e stafit akademik dhe Institucionet e Arsimit të Lartë”, i ndryshuar.  

Në nivel fakulteti, menaxhimi sigurohet përmes: a) këshillave të fakulteteve (të suprimuar), 

organe kolegjiale vendimmarrëse të përbëra nga anëtarë stafi akademik me kohë të plotë të 

zgjedhur, anëtarë stafi joakdemik të zgjedhur dhe studentë me kohë të plotë, të cilat planifikojnë 

dhe vendosin bazuar në propozimet e departamenteve, për përdorimin e burimeve njerëzore dhe 

materiale në dispozicion të fakultetit  [neni 15, evidenca 1.1];[neni 17, evidenca 1.2]; b) 

dekanit, autoriteti drejtues i fakultetit, i zgjedhur nga stafi akademik dhe joakdemik (jo më) dhe 

studentët [neni 20, evidenca 1.1];[neni 23, evidenca 1.2]; c) zëvendësdekanit/nët, i/të emëruar 

nga dekani [neni 21, evidenca 1.1];[neni 24, evidenca 1.2] dhe d) përgjegjësit të departamentit, 

autoriteti drejtues i departamentit, i zgjedhur nga stafi akademik i departamentit [neni 22, 

evidenca 1.1];[neni 25, evidenca 1.2].  

Të tjera organe janë Këshilli i Etikës (KE), organ kolegjial i zgjedhur nga SA që diskuton çështje 

të etikës së jetës akademike dhe bën propozimet e nevojshme Rektorit në përputhje me Kodin e 

Etikës [shih neni 13, evidenca 1.1 dhe neni 18, evidenca 1.2]; Këshilli i Profesorëve (KP), i 

përbërë nga të gjithë profesorët të punësuar me kohë të plotë të universitetit, përgjegjës për 

procedurat e promovimit akademik dhe udhëheqjen e studimeve të doktoratës në nivel 

institucional [neni 14, evidenca 1.1], në përputhje me Rregulloren për Studimet e Doktoratës 

[evidenca 1.14] dhe Rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e KP dhe proceduarat e 

promovimit akademik në UV [Evidenca 1.7];[Evidenca 1.15]. 

Institucioni favorizon debatin konstruktiv. 

  

Organet drejtuese mblidhen rregullisht për të diskutuar dhe vendosur për çështje që rregullojnë 

aktivitetin mësimor, kërkimor dhe financiar të institucionit  [neni 11/5/8, neni 12, neni 15,  

Evidnce%201.13.%20-%20Vendim%20SA%20per%20komisionin%20e%20buxhetit,%202012.PDF
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidence%201.14.%20-Rregullore%20e%20doktoratures.PDF
Evidence%201.7%20Rregullore%20e%20KP.PDF
Evidenca%201.15%20struktura%20e%20vjeter.pdf


13 

 

evidence 1.1.]. Për të siguruar transparencë dhe vendimmarrje të mirinformuar si dhe për të 

nxitur debatin konstruktiv [neni 5/1, evidenca 1.1.], materialet e mbledhjes vihen në dispozicion 

të anëtarëve të këtyre organeve, zakonisht përmes emailit, të paktën një ditë përpara mbledhjes 

me përjashtime të veçanta [neni 11, evidence 1.9.].  

SA, organi më i lartë drejtues, miraton ose jo vendimet e marra nga organe të tjerë. Për të 

siguruar që vendimet dhe veprimet e SA zbatohen nga strukturat e tjera përgjegjëse të UV-së, 

në Statutin e UV-së parashikohet që vendimet e SA janë të detyrueshme për të gjitha strukturat 

e universitetit [neni 11/5f, evidence 1.1.]. 

Dekani është përgjegjës, ndër të tjera, edhe për ndjekjen dhe sigurimin që urdhrat dhe vendimet 

e Rektorit të zbatohen  [neni 20/2c, evidenca 1.1.]. Modalitetet e komunikimit të vendimeve 

dhe akteve të tjera ligjore, si dhe përgjegjësia për zbatimin, përcaktohen në Rregulloren e 

Universitetit  [nenet 6 dhe 7, evidenca 1.2.]. 

Institucioni respekton kufijtë e autonomisë së tij. 

 

Në përputhje me nenin 1, pika 2/ë në nenin 14, nenin 59, nenin 61 ne ligjin. 9741, datë 

21.05.2007, UV ka ngritur Njësinë për Sigurimin e Cilësisë dhe Akreditimin (SCA) [pika 3, 

neni 10, evidenca 1.1.]. Për të përfituar nga fondet e projekteve të BE-së, është ngritur Zyra e 

Projekteve [evidenca 1.16]. Në kuadër të forcimit dhe rritjes së efektivitetit të administratës së 

universitetit, si dhe të zbatimit të ligjit të ri për arsimin e lartë, struktura dhe organigrama e 

universitetit janë riorganizuar në pothuajse të gjitha nivelet; misioni, roli dhe përgjegjësitë e tyre 

janë riformatuar dhe ndryshuar, aty ku ka qenë e nevojshme. Në këtë kuadër, këto dy njësi janë 

bashkuar nën një kryesore, Drejtoria e Projekteve, Marrëdhënieve me Jashtë dhe Sigurimit të 

Cilësisë, që përfshin tre sektorë: 1. Marrëdhëniet me Jashtë dhe Projektet, 2. Publikimet dhe 

Komunikimin, 3. Sigurimin e Cilësisë, dhe që është në varësi të Zëvendësrektorit për Zhvillim 

Institucional dhe Komunikim [faqja 6-15, Evidenca 1.16];[Evidenca 1.17]. Struktura e re 

organizative parashikon gjithashtu ngritjen e një Bordi Këshillues (BK), të përbërë nga 

pesëmbëdhjet e anëtarëve, njerëz të njohur nga fushat e shkencës dhe jetës publike, që do të 

këshillojnë Rektorin dhe Senatin mbi politikat e efektshme universitare [faqja 26, evidenca 

1.16.]. 

Institucioni harton një strategji zhvillimi. 

 

Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, UV kërkon të krijojë 

strategjinë e re të zhvillimit. Njësitë bazë dhe kryesore kanë hartuar tashmë strategjitë e tyre të 

zhvillimit, institucioni po ashtu ka miratuar edhe strategjinë për kërkimin shkencor UV, ka 

ngritur një grupë pune pranë Zëvendësrektorit për Zhvillim Institucional dhe Komunikim nga i 

Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidence%201.9.-Rregullore%20e%20SA.PDF
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidenca%201.17%20Relacion%20i%20zyres%20se%20projekteve.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
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cili do të hartohet edhe strategjia e re e zhvillimit të universitetit [Evidence 1.18].  

Ndërkohë, universiteti ka adoptuar tashmë dy strategji, Strategjinë e Burimeve Njerëzore në 

Kërkim që ngërthen Kartën dhe Kodin e Kërkuesit [evidenca 1.19] [evidence 1.19.1], dokument 

i përgatitur në përputhje me parimet e Kartës dhe Kodit për Kërkuesit, të cilën universiteti e 

mbështeti më 05.10.2016, për të theksuar rëndësinë e këtyre dokumenteve për njohjen e të 

drejtave  të kërkuesve si dhe për të aplikuar për logon ‘HR Excellence in Research’. Strategjia 

e Ndërkombëtarizimit [evidence 1.20], dokument që e vë theksin tek mobiliteti për studentët 

dhe stafin, akademik dhe administrativ, si një nga veprimet që i përgjigjet më shpejt 

ndërkombëtarizimit të UV-së. 

Institucioni publikon raportin vjetor, e paraqet atë pranë Ministrisë së Arsimit dhe 

Shkencës dhe para personelit akademik e studentëve.  

 

Bazuar në pikën 2 të Ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, UV publikon  raportin vjetor, i cili i paraqitet SA për miratim, në prani të KtA, 

trupës së përgjithshme akademike dhe studentëve në një mbledhje të hapur [evidence 1.21]. 

Raporti, i ndarë në dy pjesë, 1. Aktiviteti mësimor dhe kërkimor, dhe 2. Aktiviteti financiar, 

është një paraqitje e detajuar e aktiviteteve të brendshme dhe të jashtme të universitetit. Pjesa e 

parë analizon aspekte të mësimdhënies, kërkimit dhe mbështetjes për institucionin dhe bazohet 

në rezultatet e raporteve të përgatitura dhe diskutuara në nivel fakulteti dhe të miratuara nga 

këshillat e fakulteteve, ndërsa raporti financiar miratohet nga Këshilli i Administrimit [paragrafi 

i fundit, fq. 4, evidence 1.21]. Raporti dorëzohet më pas pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit 

(MASH). 

Organizimi i Institucioneve të Arsimit të Lartë 

Institucioni ngre struktura të përshtatshme për realizimin e misionit dhe qëllimit të tij.  

 

UV ka ngritur struktura të posaçme për të përmbushur misionin dhe qëllimin e tij. Në përputhje 

me parimet bazë të parashikuara në nenin 3 në Ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e 

lartë në Republikën e Shqipërisë”, UV është përpjekur ta shpreh autonominë dhe lirinë e vet 

përmes: 1. Rregullores/ve së/të brendshme dhe Statutit [Evidenca 1.1. dhe 1.2.], të cilat 

përcaktojnë çështje të organizimit, menaxhimit, mësimdhënies, kërkimit, burimeve njerëzore, 

studentëve etj. 2. Të drejtës për të zhvilluar programe studimi dhe projekte kërkimore të 

pavarura [neni 4, evidenca 1.1.]; 3. Të drejtës për të përcaktuar kriteret e veta të pranimit [neni 

11/e, evidenca 1.1.; neni 37, evidenca 1.2.]; 4. Të drejtës për të mbledhur fonde dhe nënshkruar 

marrëveshje me organe qeveritare dhe joqeveritare [neni 11/f, evidenca 1.1.]. Sigurimi i 

autonomisë dhe lirisë [nenet 5 dhe 6, evidenca 1.1.] ndihmon në përmbushjen e misionit dhe 

Evidenca%201.18%20vendim%20per%20strategjin.pdf
Evidenca%201.19%20Endorsement%20-%20University%20of%20Vlora.pdf
Evidenca%201.19.1Human-Resources-Strategy.pdf
Evidenca%201.20%20Vendim%20Senati%20Nr.%2078_Strategjia%20e%20nderkombetarizimit%20te%20UV.pdf
Evidenca%201.21.-raporti%20vjetor.PDF
Evidenca%201.21.-raporti%20vjetor.PDF
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
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qëllimit të universitetit [nenet 3 dhe 4, evidenca 1.1.]. UV garanton lirinë e kërkimit, 

mësimdhënies dhe krijimit [neni 3, evidenca 1.1.] përmes parimeve organizative [neni 3, 

evidenca 1.1.] dhe strukturave  të tij [evidenca 1.16.]. UV bën përpjekje të vazhdueshme për të 

përmirësuar organizimin e vet me synim për ta bërë sa më efikas. UV ka miratuar tashmë 

strukturat e reja në përshtatje me ligjin e ri për arsimin e lartë [evidenca 1.16.]. UV përbëhet 

nga njësi kryesore (fakultetet), njësi bazë (departamentet), Qendra për Kërkimin Shkencor 

(QKSH), Shkolla e Doktoratës (departamentet kryejnë mbarëvajtjen e programeve të studimit 

të doktoratës dhe Këshilli i Profesorëve), laboratorë, njësi të tjera administrative dhe ndihmëse 

[neni 7, evidenca 1.1.]. UV ofron programe studimi për të tria ciklet [neni 24, evidenca 1.1.; 

neni 37, evidenca 1.2.]. UV ka katër fakultete [neni 8, evidenca 1.1.; neni 13, evidenca 1.2.].  

1. Fakulteti i Shkencave Humane (FSHH);  

2. Fakulteti i Shëndetit Publik (FSHP);  

3. Fakulteti i Ekonomisë (FE);  

4. Fakulteti i Shkencave Teknike (FSHT)  

FSHH ka katër departamente:  

1. i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë;  

2. i Gjuhëve të Huaja;  

3. i Edukimit;  

4. i Drejtësisë.  

FSHP ka tre  departamente:  

1. i Infermierisë;  

2. i Shëndetit Publik;  

3. i Kujdesit për Nënën dhe Fëmijën.  

FE ka tre  departamente:  

1. i Biznesit;  

2. i Financës;  

Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
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3. i Ekonomisë.  

FSHT ka shtatë departamente:  

1. i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare;  

2. i Shkencave Detare;  

3. i Shkencave Kompjuterike;  

4. i Matematikës;  

5. i Biologjisë;  

6. i Kimisë;  

7. i Fizikës.  

Çdo departament ka tashmë të paktën shtatë anëtarë prej të cilëve tre kanë gradë shkencore 

[evidenca 1.22]. UV ka faqen e tij zyrtare,  http://univlora.edu.al/. 

Organet drejtuese lehtësojnë vendimmarrjen nëpërmjet favorizimit të debatit në këshillat 

e institucionit.  

 

Ka disa organe drejtuese në UV, vendimmarrja e të cilave mbështetet në propozime dhe 

shqetësime të sjella në vëmendje nga njësitë bazë dhe kryesore (departamentet dhe fakultetet).  

Organi më i lartë është SA. Aktiviteti i tij lidhet kryesisht me çështje akademike për të cilat 

merren vendime pas diskutimeve dhe konsultimeve në nivel departamenti dhe fakulteti [shih 

neni 11, evidenca 1.1.; evidenca 1.9.; evidence 1.23]. 

Këshilli i Administrimit, tani Bordi i Administrimit (BA), është një tjetër organ, veprimtaria e 

të cilit lidhet kryesisht me aktivitetin financiar të UV-së dhe që bazohet në vendime të marra 

paraprakisht nga SA pas miratimit të propozimeve nga departamentet dhe fakultetet e UV-së. 

[neni 12, evidenca 1.1.] 

Ka disa këshilla që funksionojnë në nivel fakulteti dhe institucioni. Në bazë të ligjit nr. 9741 

data 21/5/2007 për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë në fakultet kanë fuksionuar 

këshillat e fakulteteve si organe kolegjiale vendimmarrëse, që vendosnin për çështjet më të 

rëndësishme në lidhje me mësimdhënien, kërkimin dhe shërbimin dhe i propozonin SA planin 

për zhvillimin strategjik të fakultetit dhe mbikëqyrnin zbatimin  e tij, propozonin programe të 

reja studimi dhe kërkimi, hapjen, mbylljen apo ndryshimin e departamenteve apo njësive të 

tjera, merrnin vendime për çështje financiare të fakultetit, shqyrtonin dhe miratonin raportin 

Evidenca%201.22%20Paqyra%20me%20kualifikimin%20e%20stafit.pdf
http://univlora.edu.al/
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidence%201.9.-Rregullore%20e%20SA.PDF
Evidenca%201.23.-%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20cikli%20I+II%20+%20III%20FSHT.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
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vjetor të dekanit [neni 15, evidenca 1.1];[evidenca 1.24]. 

Te tjera këshilla janë: 1. KE, organ kolegjial i zgjedhur nga SA, i cili diskuton çështje të etikës 

së jetës akademike dhe i bën propozime Rektorit në këtë kuadër [neni 13, evidenca 

1.1];[evidenca 1.25], aktiviteti i të cilit rregullohet nga Kodi i Etikës [evidenca 1.8.]; 2. KP, 

organ kolegjial i përbërë nga profesorë me kohë të plotë dhe i ngritur në nivel institucional [neni 

14, evidenca 1.1.]. KP organizon dhe drejton studimet e doktoratës si dhe kualifikimin e 

mëtejshëm shkencor dhe pedagogjik. Dokumentet kryesore që rregullojnë veprimtarinë e tij  

janë Rregullorja e Këshillit të Profesorëve [evidenca 1.7.] dhe Rregullore e Studimeve të 

Doktoratës [evidenca 1.14.]. Veprimtaria e Këshillit të Profesorëve ka qenë e rëndësishme për 

UV-në, veçanërisht për kualifikimin dhe përparimin e mëtejshëm në karrierë akademike të stafit 

akademik [evidenca 1.26];[evidenca 1.27].   

Partneriteti 

Institucioni kryen studimin e tregut për realizimin e misionit dhe qëllimit të tij.  

 

UV bën përpjekje për të vendosur lidhje me komunitetin dhe operatorët në treg duke mirëpritur 

organizimin e veprimtarive dhe sesioneve të informimit në UV 

(http://univlora.edu.al/en/arkiva/2125; http://univlora.edu.al/en/arkiva/5146; 

http://univlora.edu.al/en/arkiva/5268; [Faqja 4 evidenca 1.28].  

UV bën gjithashtu kërkim në treg për t’u siguruar që programet  e ofruara të studimit i përgjigjen 

kërkesave të tregut [evidenca 1.29]. 

UV ka ngritur Zyrën për Këshillimin e Karrierës, Alumni-it dhe Transparencës Administrative 

[neni 10, evidenca 1.1.], tani riemërtuar si Sektori për Këshillimin e Studenteve [fq. 16. 

evidenca 1.16.], e cila përveç asistimit të studentëve gjatë studimeve duke filluar që nga pranimi 

në universitet deri në diplomim, ndjek zhvillimin e karrierës dhe përparimit të tyre pas 

diplomimit.  

UV ka ndjekur politikën e mbështetjes së të diplomuarve të vet. Shumë pjesëtarë të stafit 

akademik dhe administrativ kanë kryer studimet në UV [evidenca1.30]. UV beson se kjo është 

një nga mënyrat më të mira për ta bërë arsimimin e ofruar nga UV më konkurrues në treg. 

Institucioni ndjek një strategji të hapur për bashkëpunimin dhe partneritetin në nivel 

rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar.  

 

Pikat 5 dhe 8 në nenin 4 të Statutit të UV [Evidenca 1.1.] synojnë drejt dy qëllimeve kryesore 

të universitetit: konkretisht, të ndërkombëtarizojë mësimdhënien dhe kërkimin në UV, 

veçanërisht përmes shkëmbimeve, si dhe të organizojë dhe mirëpresë aktivitete në territorin e 

rajonit të Vlorës, kombëtare dhe ndërkombëtare. Arritja e këtyre dy qëllimeve kërkon 

Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.24-%20procedure%20hapjeje%20programi,%20cikli%20II.PDF
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.25-%20Propozim%20per%20ndryshim%20ne%20kodin%20e%20etikes.PDF
Evidence%201.8%20Kodi%20i%20Etikes.PDF
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidence%201.7%20Rregullore%20e%20KP.PDF
Evidence%201.14.%20-Rregullore%20e%20doktoratures.PDF
Evidenca%201.26-%20procedure%20mbrojtje%20titulli%20(1).pdf
Evidenca%201.27-%20procedure%20doktorate.pdf
http://univlora.edu.al/en/arkiva/2125
http://univlora.edu.al/en/arkiva/5146
http://univlora.edu.al/en/arkiva/5268
Evidenca%201.28%20%20%20FSHP%20-%20raporti%20vjetor%202016.pdf
Evidenca%201.29%20Analiza%20e%20perputhshmerise%20se%20%20diplomave%20te%20ofruara.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidenca%201.30%20lista%20e%20personelit%20akademik%20dhe%20jo%20%20akademik-1.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
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bashkëpunim dhe partneritet, gjë që shpjegon pse UV ka qenë e hapur për të shtrirë 

bashkëpunimin me universitete dhe institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit. Strategjitë e 

reja të zhvillimit, të hartuara nga fakultetet dhe departamentet, theksojnë në veçanti: a) 

bashkëpunimin dhe partneritetin me IAL dhe institucione të tjera  dhe b) nevojën për programe 

studime, që i përgjigjen kërkesave të tregut të punës. 

Në këtë kuadër, UV kërkon partneritet me universitete të tjera në rajon me qëllim përmirësimin 

e programeve të veta të studimit në përputhje me prioritetet kombëtare dhe rajonale. Kjo është 

zyrtarizuar përmes marrëveshjeve institucionale, siç është për shembull Marrëveshja me 

Universitetin për Biznesin dhe Teknologjinë, Prishtinë, Kosovë ose me Universitetin e 

Beogradit, me të cilat UV organizon konferenca të përbashkëta ose përmes pjesëmarrjes në 

projekte zhvillimi kurrikulash, siç është rasti i projekteve Tempus SEEPALS apo MAreD të 

financuara nga Bashkimi Evropian (BE) dhe koordinuar nga Universiteti i Malit të Zi dhe 

projekti AMICI i financuar nga HERD Maritime Programme, në të cilat UV ka marrë pjesë 

bashkë me partnerë të tjerë  nga Ballkani [evidence 1.31]. Përveç partneritetit rajonal [Evidenca 

1.32], UV ka kërkuar bashkëpunimin dhe partneritetin e IAL-ve të tjera të huaja [pjesa 1 

Evidenca 1.32.1] (http://conferences.ubt-uni.net/2016/), shumica e të cilave janë zbatuar me 

sukses për shkëmbime stafi dhe studentësh [evidence 1.33] dhe organizim aktivitetesh 

[Evidence 1.34];[Evidenca 1.35]. http://amici-alno.com/?page_id=445 

Institucioni ndjek një strategji bashkëpunimi me institucionet të tjera mbështetëse.  

 

Shumica e programeve akademike të ofruara nga UV nuk mund të kuptohen pa bashkëpunimin 

me institucione të tjera. Të gjitha programet Master kanë një komponent/modul praktike 

profesionale, i cili e bën pashmangshmërisht të nevojshëm për UV-në vendosjen e kontakteve 

dhe nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucione të tjera [Evidenca 1.36]  

Përveç këtyre, UV ka nënshkruar edhe marrëveshje të tjera bashkëpunimi me institucione të 

tjera që mund të sigurojnë shërbime apo mbështetje për studentët e UV-së [Evidenca 1.36.]. 

Institucioni ndjek një politikë favorizuese për mobilitetin e personelit akademik dhe të 

studentëve në nivel ndërkombëtar. 

 

Siç parashikohet në pikën 5, neni 4 [evidenca 1.1.], një nga qëllimet kryesore të misionit të 

universitetit është përkrahja e mobiliteteve si për stafin, akademik dhe administrativ, ashtu edhe 

për studentët. Në përputhje me këtë qëllim dhe me politikat e BE-së, që e vënë theksin tek 

mobiliteti, UV ka adoptuar dy strategji që synojnë mobilitetin si mjetin më të mundshëm për të 

ndihmuar studentët dhe stafin të eci përpara për kualifikime dhe karrierë akademike, Strategjinë 

e Ndërkombëtarizimit [evidenca 1.201] dhe Strategjinë e Burimeve Njerëzore në Kërkim 

Evidenca%201.31%20LISTA%20E%20PROJEKTEVE%20EU%20GRANT.pdf
Evidenca%201.32%20Lista%20e%20MAREVESHJEve%20UV%20me%20institucione%20brenda%20vendit.pdf
Evidenca%201.32%20Lista%20e%20MAREVESHJEve%20UV%20me%20institucione%20brenda%20vendit.pdf
Evidenca%201.32.1%20marrveshjet,%20studentet,%20stafi.pdf
http://conferences.ubt-uni.net/2016/
Evidenca%201.33%20Marreveshje%20mobiliteti.pdf
Evidenca%201.34%20Vendim%20SA%20per%20miratim%20marrevshjes,%202012.pdf
Evidenca%201.35%20PROJEKTET%20ERASMUS.pdf
http://amici-alno.com/?page_id=445
Evidenca%201.36%20Lista%20e%20Marreveshjeve%20Profesionale%20FSHP.pdf
Evidenca%201.36%20Lista%20e%20Marreveshjeve%20Profesionale%20FSHP.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.20%20Vendim%20Senati%20Nr.%2078_Strategjia%20e%20nderkombetarizimit%20te%20UV.pdf
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[evidenca 1.19];[Evidenca 1.19.1]. 

UV ka nënshkruar tashmë disa marrëveshje institucionale dhe ndërinstitucionale, veçanërisht 

në kuadër të projekteve Erasmus+, të cilat kanë rezultuar të suksesshme në të dyja kahet, ardhje 

dhe vajtje [Evidenca 1.33]. Në këtë kuadër, disa pjesëtarë të stafit akademik dhe studentë të 

UV-së kanë përfituar nga mobilitetet [pjesa 2 dhe pjesa 5 Evidenca 1.32.1]. Studentë dhe staf 

i huaj kanë përfituar gjithashtu nga mobilitetet dhe kanë ardhur në UV për të studiuar dhe dhënë 

mësim [Evidenca 1.33];[pjesa 3 dhe pjesa 4 Evidenca 1.32.1]. Përveç pranisë ndërkombëtare 

të stafit dhe studentëve në kuadër të skemave të mobilitetit të financuar nga BE, UV ka 

mirëpritur gjithmonë staf të huaj të rekomanduar nga organizma apo universitete të tjera (p.sh. 

Ministria Italiane e Arsimit), të cilët kanë ardhur për të dhënë mësim në Vlorë [Evidenca 1.37]. 

UV ka themeluar tashmë Rrjetin e Studiuesve Shqiptare në Diasporë (RSSHD), i cili propozon 

dhe premton të ndjekë kërkuesit shqiptarë në Diasporë dhe të vendosë kontakte afatgjatë me ta 

për përfitim reciprok (http://univlora.edu.al/en/arkiva/8221).  

Përfundimi dhe Vlerësimi  

 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë ka ngritur struktura funksionale me qëllim përmbushjen e 

misionit dhe objektivave të tij. Organizimi dhe funksionimi i UV mbështetet si tek autoritetet 

drejtuese ashtu edhe tek organet kolegjiale të cilat garantojnë rrahje të mendimeve, debat 

konstruktiv dhe vendimmarrje me kolegjialitet. Struktura e ndërtimit funksional është e tillë ku 

përfaqësohen si stafi akademik, ashtu edhe ai administrativ në autoritete me karakter akademik 

dhe administrativ dhe organe kolegjiale akademike dhe administrative. Një ndarje e tillë i 

shërben eficencës në menaxhim dhe transparencës në ushtrimin e kompetencave. Risi për UV 

është edhe ngritja e një Bordi Këshillues (BK), me kompetenca këshillimore kundrejt Rektorit 

dhe Seantit Akademik, duke ndihmuar këto dy organe në vendimmarrje. Ligji i ri për arsimin e 

lartë thekson nevojën për rritjen e pjesmarrjes në vendimmarrje, përmes ngritjes së Komisioneve 

të Përhershme, të cilat priten të përcaktohen së shpejti në Statutin e Universitetit. UV ka 

përcaktuar si pjesë të misionit të tij, ndërkombëtarizimin e veprimtarisë së tij, e shfaqur kjo edhe 

në dokumentin e Strategjisë së Ndërkombëtarizimit, por edhe në partneritetin që UV ka me IAL 

të tjera në nivel, kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar. Bazuar mbi analizat dhe evidencat e 

raportuara në këtë raport, grupi i Vetëvlerësimit konkludon se në UV standartet për fushën e 

organizimit dhe menaxhimit të tij përmbushen plotësisht. 

 

 

  

Evidenca%201.19%20Endorsement%20-%20University%20of%20Vlora.pdf
Evidenca%201.19.1Human-Resources-Strategy.pdf
Evidenca%201.33%20Marreveshje%20mobiliteti.pdf
Evidenca%201.32.1%20marrveshjet,%20studentet,%20stafi.pdf
Evidenca%201.33%20Marreveshje%20mobiliteti.pdf
Evidenca%201.32.1%20marrveshjet,%20studentet,%20stafi.pdf
Evidenca%201.37%20%20lista%20e%20lektoreve%20te%20huaj.PDF
http://univlora.edu.al/en/arkiva/8221
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2. FUSHA E VLERËSIMIT: BURIMET 

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

Institucion ndjek një politikë të hapur të punësimit dhe të rekruktimit të burimeve 

njerëzore.  

 

UV ka miratuar dhe nënshkruar Kartën Evropiane për Kërkuesit dhe Kodin e Sjelljes për 

Rekrutimin e Kërkuesve në tetor të 2016, duke mbështetur zbatimin dhe efikasitetin e një 

politikëbërje mbi kërkimin më e drejtuar në të ardhmen e afërt në përputhje me Institucionet 

Evropiane të Arsimit të Lartë (http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2016/11/Human-

Resources-Strategy.pdf. 

UV ndjek një politikë të punësimit me kohë të pjesshme, sa herë është e nevojshme për të 

përmbushur të gjitha nevojat e tij [Evidenca 2.1], duke botuar kriteret e punësimit për çdo 

pozicion vakant pune në faqen e internetit dhe në Buletinin javor të Agjencisë së Prokurimit 

Publik. Çdo hap i kësaj procedure, duke filluar nga kërkesa e departamentit për staf shtesë, 

publikimit, procesit të vlerësimit të kandidatit dhe vendimi i marrjes në punë, janë të 

dokumentuara në dosjet e personelit në zyrën e Burimeve Njerëzore [Evidenca 2.2].  

UV ka vetëm një studim të ciklit të tretë në matematikë dhe disa anëtarë të këtij departamenti 

janë promovuar në graden "Doktor i Shkencave" dhe titullin "Prof. As." [Evidenca 2.3]. 

UV ka aplikuar në MASH për programe të tjera në fusha të tilla si Ekonomi dhe Ligj, Financë 

etj. Në fakt, për të mbushur këtë boshllëk, në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave 

(VKM) nr. 467 datë 18.07.2007, Kreu 1, UV bashkëpunon me Universitetin e Tiranës për 

promovimin e personelit akademik me titull "Prof. As." dhe "Prof. Dr." për fakultetet tjera.  

UV ndjek një politikë për punësimin e personelit ndihmës mësimor shkencor dhe personelit 

administrativ, në përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe akteve të tjera nënligjore të dala për zbatim të tij [Evidenca 

2.4];[Evidenca 2.4 B]. 

UV përcakton në rregulloren e brendshme kriteret dhe procedurat për rekrutimin e personelit 

(lutem referojuni neneve 27, 28, 29 dhe 30 të Rregullores UV dhe nenet 40-48 të Statutit) dhe  

rekruton me përparësi personel akademik të kualifikuar në universitete të njohura në shkallë 

ndërkombëtare duke ngritur komisione të posacme konvertimi të notës [Evidenca 2.5] dhe 

garantuar prioritet në përzgjedhjen e tyre [neni 4 pika a, dhe neni 6 tek Evidenca 2.6]. 

 

UV bën publike organigramën në faqen e saj zyrtare (http://univlora.edu.al/organigrama). 

Institucion ndjek një politikë integruese të personelit akademik, personelit ndihmës 

mësimor-shkencor dhe personelit administrativ.  

http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2016/11/Human-Resources-Strategy.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2016/11/Human-Resources-Strategy.pdf
Evidence%202.%201%20-%20Vendim%20Senati%20nr%206-per%20numrin%20e%20stafit%20me%20kohe%20te%20pj%20dhe%20te%20ftuar%202014.PDF
Evidence%202.2%20Procedure%20Punesimi%20Staf%20Akademik.pdf
Evidence%202.3%20nr%202-per%20dhenie%20titulli%20prof.as.PDF
Evidenca%202.4%20Per%20personelin%20ndihmes%20akademik.pdf
Evidenca%202.4%20Per%20personelin%20ndihmes%20akademik.pdf
Evidence%202.4%20B%20Procedure%20punesimi%20staf%20ndihmes%20akademik.pdf
Evidence%202.5%20ur%206-komision%20per%20kandidatet%20qe%20kane%20studiuar%20jashte.pdf
Evidence%202.6%20Vendim%20Senati%20nr.%2007,%20date%2010.02.2016.PDF%20Kriteret%20e%20punesimit%20staf%20Akademik.pdf
http://univlora.edu.al/organigrama
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UV, nëpërmjet zyrës së marketingut, organizon evente sportive 

(http://univlora.edu.al/arkiva/5722), festa për raste të vecanta, festa ditëlindjeje dhe festa të 

fundvitit në mënyrë që të implementojë politika integruese të personelit të vet akademik dhe 

ndihmës akademik. 

UV organizon ditët e informimit, si një mënyrë promocioni të ofertës akademike, duke 

angazhuar personelin e vet në stenda poromocionale, si brenda ambienteve të universitetit ashtu, 

dhe në gjimnazet e rrethit, duke përgatitur dhe shpërndarë broshura informuese të fakulteteve të 

tij. [Evidenca 2.7].  

 

Institucion ndjek një politikë të vlerësimit të aftësive të personelit të tij.  

UV ndjek një plan trajnimi sipas prioriteteve të tij dhe inkurajon trajnimin dhe promovimin e 

personelit akademik në universitetet perëndimore [Evidenca 2.8]. 

UV vlerëson arritjet e personelit, duke vënë në dispozicion fonde të vecanta në buxhet për 

rimbursimin e pjesëmarrjes në konferenca ndërkombëtare dhe të kostove të botimit të artikujve 

në revista shkencore [Evidenca 2.9] dhe [zëri 6002.9007 tek Buxheti 2016- Evidenca 2.10].  

UV nuk angazhon profesorë të huaj në juritë e promovimit të personelit për gradën shkencore 

“Doktor” dhe titujt akademikë “Docent”, “Prof. Asoc.”, “Prof.”; dhe as vë si parakusht një 

përvojë të mjaftueshme kërkimore ose akademike së paku 1-vjeçare në një universitet 

perëndimor për promovim për titullin “Profesor”, pasi në zbatim të VKM Nr. 467 datë 

18.07.2007, Kreu i I, ky promovim është një ekskluzivitet i Universiteve publike të Tiranës që 

janë pjesë e listës. 

Institucion ndjek një politikë të zhvillimit social. 

UV organizon shpesh aktivitete sociale si ndihma për personat në nevojë 2 

(http://univlora.edu.al/arkiva/2109), vizita tek shtëpia e fëmijës 

(http://univlora.edu.al/arkiva/7466), dhe ndihma për familjet e zonave të përmbytura 

(http://univlora.edu.al/arkiva/2182 ). UV favorizon dialogun social, duke organizuar diskutime 

me tematika si “Të jetosh dhe punosh në  diversitet” (http://univlora.edu.al/arkiva/3753) dhe 

integrimi social i fëmijëve të prekur nga shqetësime të spektrit autik 

(http://univlora.edu.al/arkiva/3927). Zyra e Sektorit të Financës është përgjegjëse për ndjekjen 

dhe plotësimin e detyrimeve ligjore në lidhje me sigurimin e jetës dhe shëndetit të personelit të 

UV. 

Institucioni siguron menaxhimin efikas të burimeve njerëzore.  

 

UV zbaton rregulla të qarta për caktimin e përgjegjësive sipas funksioneve respektive të vendit 

të punës për cdo drejtori, sipas specifikimit të Vendimit Nr. 10 datë 27/01/2017 të SA 

http://univlora.edu.al/arkiva/5722
Evidence%202.7%20Activity%20List%202015-2016%20and%20BROCHURES%20UV.pdf
Evidence%202.8%20Training%20list%20and%20Diplomas.pdf
EVidence%202.9%20Procedure%20Rimbursimi%20Konference.pdf
Evidence%202.10%20Buxheti%202016.PDF
http://univlora.edu.al/arkiva/2109
http://univlora.edu.al/arkiva/7466
http://univlora.edu.al/arkiva/2182
http://univlora.edu.al/arkiva/3753
http://univlora.edu.al/arkiva/3927
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[Evidenca. 1.16], si dhe në përputhje me nenet 30, 31, 32, dhe 33 të Rregulores së UV dhe 

kontratës së punës. 

Menaxhimi Financiar 

Institucioni harton buxhetin në përputhje me procedurat e përcaktuara. 

 

Struktura e hartimit të buxhetit të UV, shpërndarja e burimeve financiare dhe përdorimi i tyre 

bëhet në përputhje dhe sipas strukturës së Buxhetit të Shtetit, të përcaktuar me udhëzim të 

Ministrit të Financave (Udhëzimi nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrit të Financave, për procedurat 

standarte të zbatimit të buxhetit; Udhëzimi nr. 677, datë 16.01.2015 i Ministrit të Financave, 

për një shtesë dhe një ndryshim në Udhëzimin nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrit të Fininacave) 

[Evidenca 2.10]. 

Buxheti i propozuar i UV është objekt diskutimi në Senat dhe në Këshillin Administrativ të 

Institucionit [Evidenca 2.11]. Sekretaria e Senatit mban procesverbale mbi mbeldhjet dhe 

dikutimet mbi miratimin e buxhetit.  

Buxheti i institucionit është i detajuar dhe i deleguar për menaxhim deri në departament, bazuar 

tek propozimet e bëra në draft buxhet [Evidenca 2.10. Bis]. 

Për vitin 2017, janë planifikuar rritje e të ardhurave në masën 29% më shumë së në 2016. Nga 

ky total, 49% e fondeve të llogaritura për vitin 2017 janë shpenzime personeli, 11% do ti 

destinohen blerjeve të materialeve dhe shërbimeve, 19 % janë fonde për investimet kapitale  

(përfshirë këtu organizimin dhe pjesëmarrjen në konferenca dhe për botim artikujsh), dhe pjesa 

tjetër e mbetur janë fonde për likujdim të procedurave që kanë nisur në 2016 dhe do të 

përfundojnë gjatë vitit 2017 [Evidenca 2.11]. 

 

Institucioni siguron mjetet e nevojshme për të zbatuar politikën financiare.  

UV ka ngritur një strukturë të posaçme, të riorganizuar rishtazi, për menaxhimin financiar të tij 

dhe zbatimin e politikës financiare e cila është Drjetoria e Finacës dhe Zbatimit të Buxhetit 

[Evidenca 2.9]. 

Çdo vit, UV publikon Raportin vjetor, në mënyrë që  të ndjek një politikë transparente të 

shpërndarjes së burimeve financiare [Evidenca 1.21, faqe 17-25]. 

Sektori i Menaxhimit të Buxhetit, është përgjegjës për respektimin e rregullave të kontabilitetit, 

në përputhje rregullat dhe kriteret e  administrimit financiar të institucioneve të tjera publike 

(Ligj nr. 9228, datë 29.04.2004 për Kontabilitetin dhe pasqyrat Financiare; Udhëzim nr. 30, 

datë 27.12.2011 e Ministrit të Fininancave për menaxhimin e aktiveve në njesitë e sektorit 

publik. Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; -Ligj nr. 10294, datë 01.07.2010 për 

inspektimin financiar publik). 

UV, nëpërmjet zyrës së Kancelarit, analizon treguesit e monitorimit të zbatimit të politikës 

Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidence%202.10%20Buxheti%202016.PDF
Evidence%202.11%20Draft%20Buxheti%202017.PDF
Evidence%202.10%20Bis.%20Procedura%20Draft%20Βuxheti%20Departamentet.pdf
Evidence%202.11%20Draft%20Buxheti%202017.PDF
EVidence%202.9%20Procedure%20Rimbursimi%20Konference.pdf
Evidenca%201.21.-raporti%20vjetor.PDF
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financiare dhe është përgjegjës për zbatimin e buxhetit [Evidenca 2.12]. 

Institucioni ndjek një politikë të kontrollit buxhetor dhe financiar.  

UV, si IAL, i nënshtrohet auditimit financiar, që realizohet nga institucionet e parashikuara me 

ligj për këtë qëllim, të tilla si Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) dhe MASH (Shkresë nr.Prot 

259, datë 15.02.2017 për auditimin MAS, origjinali në arkivë). 

Rezultatet e auditimit financiar bëhen publike duke ia përcjellë atë stafit akademik dhe 

administrativ [Evidenca 2.13], por raporti i veprimtarisë financiare nuk është shpallur në një 

mbledhje të hapur për studentët dhe as me personelin e UV-së;  

Raportet e KLSH-së dhe të auditimit nga MASH shqyrtohen në Këshillin Administrativ (ose 

nga Kancelari) (Shkresë nr. Prot 154, datë 04.02.2016 e Kancelarit mbi analizën financiare 

2015, origjinali në arkivën UV) dhe nga zyrat pergjegjëse për veprim.  

Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 

Institucioni disponon një sistem të informimit.  

UV është ndër të parat universitete publike që ka implementuar sisteme të menaxhimit të 

informacionit prej vitit 2008 (Sistemi Informativ i Universitetit të Vlores-SIUV), i cili u zhvillua 

dhe u zëvendësua nga  SMI- Univlora (Sistemi i Menaxhimit të Informacionit) dhe që operoi 

gjatë periudhës 2011-2016 [Evidenca 2.14].   

UV ka adoptuar aktualisht sistemin e memaxhimit të informacionit ESSE3 

(https://www.univlora.esse3.u-gov.rash.al/Home.do), një porgram ky i mbështetur nga MASH.   

Këto sisteme të menaxhimit të informacionit  janë përdorur për të siguruar informacionin 

strategjik dhe të operojnë në zbatim të Regullores së universitetit [Evidenca 1.11].  

Në zbatim të nenin 4, të Ligjit nr. 119/2014 “Mbi të drejtën e informimit”, UV publikon në 

faqen zyrtare (www.univlora.edu.al), të gjitha të dhënat statistikore në lidhje me: numrin e 

studentëve sipas programeve; ofertën akademike; ndërtimin dhe funksionimin e institucionit; si 

dhe statutin dhe rregulloret e funksionimit të tij [Evidenca 2.15]. 

Institucioni bashkërendon veprimtaritë në fushën e teknologjisë së informacionit.  

UV ka akses në rrjetin e internetit në të gjitha godinat që disponon, në cdo zyrë stafi apo sektori 

të tijën, si dhe vë në dispozicion të personelit dhe të studentëve laboratore informatike (një në 

Godinën A dhe dy në Godinën B).  

Aktivitet e lidhura me teknologjinë e Infomacionit, koordinohen nga sistemi Esse3, i cili është 

një sistem i integruar për menaxhimin e mësimdhënies dhe shërbime të tjera për studentet, 

oriejtimin, regjistrimin dhe jetën studentore deri tek diploma [Evidenca 1.11]. 

Evidence%202.12%20Mbi%20analizen%20e%20veprimtarise%20ekonomike%20financiare%20administrative%20menaxheriale%202015.PDF
Evidence%202.13%20Dergim%20raporti%20nga%20MAS.pdf
Evidence%202.14%20SMI%20Univlora.pdf
https://www.univlora.esse3.u-gov.rash.al/Home.do
Evidence%201.11.%20-Vendim%20Senati%20nr.%2046.PDF
http://www.univlora.edu.al/
Evidence%202.15%20ur%203-per%20programin%20e%20%20transparences.pdf
Evidence%201.11.%20-Vendim%20Senati%20nr.%2046.PDF
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Aktualisht UV nuk ofron programe të edukimit në distancë, edhe pse e disponon infrastrukturën 

teknike për të ofruar dhe këtë shërbim.  

Institucioni menaxhon pasuritë e paluajtshme.  

Themelimi i UV në vitin 1994 vendosi dhe kryerjen e veprimtarisë së universitetit në objekte të 

trashëguara nga peridha e komunizmit. Prej asaj kohe, UV ka kryer punime të një  master-plani 

mbi sigurinë, rehabilitimin, zgjerimin, dhe ristrukturimin e pasurive të paluajtshme: në vitin 

2010 u ndërtua një ndërtesë e re për FSHT [Evidenca 2.16]; Godina A u ristrukturua në 2014 

[Evidenca 2.17] po kështu dhe Rektorati me Auditoriumin “Rilindja” [Evidenca 2.18], ndërsa 

kanë filluar procedurat e prokurimit për rehabilitimin dhe zgjerimin e Godinës B [Evidenca 

2.19]. 

UV ka ne organigramën e vet Zyrën e Shërbimeve, e cila menaxhon asetet e tij sipas një plani  

të përcaktuar dhe mbikëqyr projektet e ndërtimit dhe të rindërtimit të aseteve. 

Lista me evidencat e pasurive të paluajtshme janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

Nr Emërtimi Njësia Sasia Sipërfaqa e bazës 

1 Godina A M2 2640 660 

2 Godina B M2 3000 750 

3 Godina C M2 5000 1100 

4 Biblioteka (20 * 

12.5) tek Godina 

A  

M2 250 250 

5 Auditoriumi 

“Rilindja”  tek 

Godina A  

M2 300 300 

 TOTALI M2 11190  
 

 

 

 

 

Institucioni siguron ruajtjen, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë së tij akademike, 

kulturore dhe shkencore.  

 

Nr. Biblioteka Sipërfaqe Kapaciteti Libra të ruajtur 

1 Godina  A 250 m2  70 vende 4930 volume 

2 Godina  B 60 m2  30  vende 1350 volume 

3 Godina  C 0   

 

Evidence%202.16%20Building%20C%20construction%20project.pdf
Evidence%202.17%20Building%20A%20riconstruction.pdf
Evidence%202.18%20Auditorium%20Rilindja.pdf
Evidence%202.19%20Buiding%20B%20Reconstruction.pdf
Evidence%202.19%20Buiding%20B%20Reconstruction.pdf
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Sektori i Shërbimit të Librit pranë UV, ndjek një politikë të ruajtjes së trashëgimisë së tij 

akademike, kulturore dhe shkencore, duke shërbyer si institucion i depozitimit të infomacionit 

të shkruar dhe elektronik dhe të organizimit të aktiviteteve ku promovohen libra, autorë dhe 

tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore e letrare. 

Biblioteka e UV përdor programin COBISS.Net (i cili është sistem rajonal me shërbimet e 

përbashkëta bibliografike online) për katalogimin e përbashkët sipas standarteve ndërkombëtare 

të përshkrimit bibliografik, si proces i përpunimit të përbashkët të materialeve bibliotekare 

(libra, seriale, artikuj, materiale jolibër). 

UV ndjek një politikë të vlerësimit dhe zhvillimit të pasurive të tij akademike, kulturore dhe 

shkencore, duke mbështetur stafin akademik në botimet e artikujve shkencore në Buletinin 

(http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/10/Nr-1-V-1-2013-ISSN-2310-6719.pdf) e 

UV, promovimin e librave dhe krijimin e arkivës dixhitale të parashikuar në buxhetin e 2017.   

Institucioni ndjek një politikë të menaxhimit të aseteve të tij.  

 

UV ka një infrastrukturë të përshtatshme për zhvillimin e aktivitetit të tij mësimor pranë 

Godinave A, B dhe C dhe vë në dispozicion të veprimtarisë së personelit akademik mjedise në 

përpjestim me numrin e tij. Projekt buxheti i vitit 2017 parashikon gjithashtu rikonstruksionin e 

zyrave të stafit akademik dhe laboratoret e Godinave A dhe B. Për më tepër informacion, shiko 

Kreun III Standardi V.1 më poshtë. 

Institucioni ngre një strukturë logjistike administrative për kryerjen e funksioneve me 

interes të përbashkët  

FSHT dhe FSHH, nëpërmjet teknologjisë së tyre laboratorike,  ofrojnë shërbime për të tretë, në 

përputhje me nevojat e tregut. 

Më konkretisht, FSHH ka nënshkruar një marrëveshje me fondacionin e “Qendrës Evropiane” 

për formimin e klinikës ligjore [Evidenca 2.20], ndërsa FSHT ofron analiza të ndryshme 

kimike, si analizat chromatografike të gazit nga QKSH [Evidenca 2.21]. 

UV nuk kryen anketime mbi këto shërbime logjistike. 

Menaxhimi i Veprimtarisë së Institucionit 

Institucioni siguron mjedise dhe infrastrukturë të përshtatshme për veprimtarinë 

akademike-shkencore.  

UV vë në dispozicion për mësimdhënie godinën A dhe C, të ndërtuara me materiale cilësore 

bashkëkohore dhe që plotësojnë kushtet higjieno-sanitare për studentët dhe personelin akademik 

http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/10/Nr-1-V-1-2013-ISSN-2310-6719.pdf
Evidence%202.20%20Agreement%20of%20Understanding%20and%20Memorandum%20Qendra%20%20%20Europiane%20dhe%20Universiteti%20i%20Vlores.pdf
Evidence%202.21%20Offered%20price%20for%20gas%20sample%20analysis.pdf
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e administrativ, me akustikë të mirë në ambientet e mësimit dhe izolim nga zhurmat, luhatjet e 

temperaturës dhe lagështirës [Evidence 2.16];[Evidence 2.17].  

Këto godina janë brenda qytetit (http://univlora.edu.al/vendndodhja), duke shmangur kështu 

zonat të zhvillimit industrial apo zonat me ndotje të cilat gjenden në periferi të tij.  

UV disponon auditor mësimi, ambiente për laboratorë në fakultete, ambiente për personelin 

pedagogjik në departamentet përkatëse, ambiente për personelin administrativ pranë zyrave të 

rektoratit; ambiente teknike dhe magazinimi; dy (2) ambiente për bibliotekën, një (1) sallë 

Senati, 1 sallë audiovizive, tre (3) salla kompjuterësh dhe multimedieje. 

UV nuk e plotëson normativën e sipërfaqes së shfrytëzueshme (min: 3,8 – 4.0 m2/student dhe 

max: 7.5 – 8.0 m2/student), ndaj dhe punimet  për rinkonstruksionin e  Godines B parashikojnë 

rritjen e kapacitetit të sallave, si dhe i është kërkuar pushtetit lokal dhe atij qendror një godinë e 

katërt për nevoja mësimdhënieje. 

UV garanton kapacitete të mjaftueshme për formimin praktik të studentëve në programet e 

fushave si shëndetësi (laboratore dhe marrëveshje me Spitalin Rajonal Vlorë) dhe laboratore për 

shkencat teknike. 

UV i plotëson normativat teknike të ndriçimit natyral, sipërfaqja e dritareve mbulon minimalisht 

(15 – 20)% të sipërfaqes së dyshemesë dhe ndriçimi është i orientuar nga krahu i majtë i 

studentit, dhe lartësia e ambienteve është jo më e vogël se 3.0 m (tavan-dysheme) Evidence 

2.16];[Evidence 2.17].  

UV nuk i plotëson për të gjitha godinat detyrimin për shkallë dhe dalje emergjence. Ky kriter 

është i parashikuar tek rindërtimi i Godines B [Evidence 2.19] dhe aktualisht Salla “Rilindja” 

është e vetmja sallë që ka kapacitet për më shumë se 200 studentë dhe ka dalje emergjence. 

UV  ka sistemin e mbrojtjes kundra zjarrit dhe sistemin e mbrojtjes kundër shkarkesave 

atmosferike, në zyra ka sisteme ajri të kondicionuar ndërkohë që sistemet e ngrohjes së 

centralizuar (kaldaja) funksionojne pjesërisht. 

UV disponon burime alternative për furnizimin me energji elektrike (dy motogjenerator), si edhe 

rezerva të mjaftueshme të ujit të përdorshëm (depozita uji). 

Institucioni disponon dokumentacion të plotë të veprimtarisë akademike në letër 

(hardcopy) dhe në formë elektronike.  

UV ka një strukturë - Zyra e Arkivës në sektorin e Administrimit tё Burimeve Njerёzore dhe 

Dokumentit zyrtar- e cila përgjigjet për ruajtjen e dokumentacionit në letër dhe Drejtorinë e IT 

dhe Statistikës, në funksion të dixhitalizimit të të dhënave, ruajtjen e dokumentacionit në formë 

elektronike dhe  për mbledhjen e statistikave [Evidence 1.16]. 

Në sekretaritë mësimore, pranë cdo fakulteti, gjenden të dhënat bazë në lidhje me regjistrimin e 

studentëve, numrin e matrikullimit, regjistri bazë i studentëve (në formë të shkruar dhe 

elektronike që mbahet në ruajtje të përhershme), me vlerësimet e marra gjatë ndjekjes së 

Evidence%202.16%20Building%20C%20construction%20project.pdf
Evidence%202.16%20Building%20C%20construction%20project.pdf
http://univlora.edu.al/vendndodhja
Evidence%202.16%20Building%20C%20construction%20project.pdf
Evidence%202.16%20Building%20C%20construction%20project.pdf
Evidence%202.17%20Building%20A%20riconstruction.pdf
Evidence%202.19%20Buiding%20B%20Reconstruction.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
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programit të studimit, të dhëna për diplomën ose diplomat e marra bashkë me suplementin e 

diplomës në përputhje me aktet nënligjore në fuqi [Evidenca 2.22]. 

UV disponon të dhëna të përgjithshme për programin, formën, planin mësimor, të shoqëruar me 

kreditet e detyrueshme të studimeve. Për informacion më të detajuar lutem referojuni fushës 

pasardhëse (Kurrikulat).  

Administrimi i procesit mesimor, për të gjithë studentët me kohë të plotë, kryhet nëpërmjet 

sistemit elektronik të universitetit,  Esse3. 

Përfundimet dhe Vlerësimi  

 

Pothuajse të gjitha standardet e aplikueshme janë plotësuar:  

UV ndjek një politikë të hapur të punësimit dhe të rekruktimit të burimeve njerëzore duke 

ndjekur një politikë të vlerësimit periodik të aftësive të personelit.  

UV ndjek një politikë integruese të personelit akademik, personelit ndihmës mësimor-shkencor 

dhe personelit administrativ. 

UV harton buxhetin në përputhje me procedurat e përcaktuara në Ligjin mbi IAL dhe ka treguar 

periodikisht se është i përkushtuar të sigurojë mjetet e nevojshme finaciare për të ofruar 

shërbime dhe facilitete infrastrukurore cilësore për aktivitetin akademik dhe shkencor.   

UV ka një system te përparuar të menaxhimit të informacionit, që i lejon atij të koordinojë 

aktivitetin e IT dhe të dokumentojë plotësisht aktivitetin akademik si në format elektoronik, dhe 

në format letër. 

Sipas gjykimit tonë, standardet të cilat nuk përmbushen, nuk paraqesin ndonjë rrezik për 

menaxhimin e fushës së burimeve dhe institucioni është i zotuar që t’i përmbushi këto sa më 

shpejt, meqënëse shumica e tyre është e parashikuar të plotësohen nga investimet kapitale gjatë 

vitit 2017. Bazuar mbi analizat dhe evidencat e raportuara në këtë raport, grupi i Vetëvlerësimit 

konkludon se në UV standardet për fushën e burimeve përmbushen kryesisht. 

 

  

Evidence%202.22%20Regjistrars.pdf
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3. FUSHA E VLERËSIMIT: KURRIKULA 

Programet e Studimeve të ofruara 

Institucioni ofron programe në përputhje me misionin dhe kushtet e infrastrukturës së tij.  

UV, si IAL publik ofron programe studimi Bachelor (31 ne total), Master Profesional (MP) (20 

në total), Master i Shkencave (MS) (12 ne total), Doktorale (1). Evidencë e plotë e programeve 

të studimit paraqitet në [Evidenca 3.1]. UV siguron mundesinë që programet e studimit të 

ofruara prej saj të jenë të aksesueshme nga publiku. Kjo gjë bëhet që UV të jetë transperente 

me palët e interesuara, por edhe të thith opinionin publik në funksion të përmirësimit të 

vazhdueshëm të programeve të studimit (http://univlora.edu.al/). Cdo Fakultet dhe 

Departament ka faqen zyrtare të internetit ku hedh të dhënat lidhur me programet e studimit që 

ofron për cdo cikël (Cikli I+II), planin e studimeve si dhe katalogun e studimeve. Gjithashtu në 

stendat e njoftimeve cdo departament afishon planin e studimeve, me të cilin njihen jo vetëm 

studentët, por edhe publiku i gjerë sa herë është prezent fizikisht në ambjentet e UV.  

Në strategjinë e cdo njësie akademike dhe administrative të UV (Rektorat, Fakultet, 

Departament, Administratë) eshtë mbajtja e kontakteve me shkollat e mesme për informimin e 

nxënësve me ofertën didaktike të UV, si dhe thithjes së studentëve cilësor. Kjo realizohet 

nëpërmjet ditëve të hapura informative në shkollat e mesme, kontakteve formale apo jo formale 

të autoriteve drejtuese të UV me drejtorët e shkollave të mesme, Drejtoritë Arsimore Rajonale, 

etj. Zyra e Këshillimit të Karrierës, Transparencës Administrative dhe Alumni 

(http://univlora.edu.al/en/portfolio/zyra-e-keshillimit-te-karrieres-transparence-administrative-

dhe-alumni), në detyrat e saj funksionale ka edhe organizimin e ditëve të hapura informative 

me nxënësit e shkollave të mesme [Evidenca 3.2]. Në UV ditë të hapura informative realizohen 

edhe në kuadrin e projekteve ndërkombëtare [Evidenca 3.3]. 

Qysh me aktin e themelimit te UV-s në Vitin 1994 (V.K.M 105, date 28/02/1994) Universiteti 

u krijua  mbi bazën e traditës shumëvjecare unikale që ekzistonte në rajonin e Vlorës (Shkolla 

e Lartë e Marinës, Shkolla e mesme Mjeksore, Shkolla Tregtare) [Evidenca 3.4]. Pikërisht me 

fushat e turizmit, detarisë, ekonomisë, infermierisë UV krijoi profilin e vete institucional. 

Gradualisht me konsolidimin e këtyre profileve, për t’iu përgjigjur edhe zhvillimeve dinamike 

rajonale UV ka konsoliduar profilin e tij edhe në fushat e mësimdhënies, shkencave humane, 

shkencave kompjuterike, juridike, inxhinierike dhe natyrore [Evidenca 3.1]. UV ofron 

programe unikale në rang vendi duke qenë i vetmi IAL që ofron programe studimi ne fushen e 

Inxhinierisë së Detarisë (Bsc, Msc. Inxhinieri Navale), që ben UV pikë reference për 

bashkepunimet në fushën e detarisë, jo vetëm me partnerë brënda vendit, por edhe në 

bashkepunimet ndërkombetare (http://www.mared.ac.me, http://amici-alno.com/). UV është i 

vetmi Universitet Rajonal, që ofron programe studimi Inxhinierike (Inxhinieri Mekanike, 

Inxhinieri Elektrike). Oferta e larmishme didaktike i ka mundësuar UV identifikimin me një 

Evidenca%203.1%20Lista%20e%20Programeve%20te%20Studimit_FSHT_FSHH_FE.pdf
http://univlora.edu.al/
http://univlora.edu.al/en/portfolio/zyra-e-keshillimit-te-karrieres-transparence-administrative-dhe-alumni
http://univlora.edu.al/en/portfolio/zyra-e-keshillimit-te-karrieres-transparence-administrative-dhe-alumni
Evidenca%203.2.%20Ditet%20e%20informimit%20te%20UV%20prane%20shkollave%20te%20mesme,%20korrespodenca%20te%20UV%20me%20drejtuesit%20e%20shkollave%20te%20mesme..pdf
Evidenca%203.3%20INFO%20DAY%20projekti%20AMICI.PDF
Evidenca%203.4%20VKM%20e%20hapjes%20se%20UV_Nr%20105%201994.pdf
Evidenca%203.1%20Lista%20e%20Programeve%20te%20Studimit_FSHT_FSHH_FE.pdf
http://www.mared.ac.me/
http://amici-alno.com/
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profil të vecantë kundrejt Universiteteve të tjera rajonale në vend.  

UV ndjek një politikë të qartë për pranimin e studentëve në programet e studimit, bazuar në 

kritere. Në programet e studimit të ciklit të dytë (MS dhe MP), bazuar në propozimet e njësive 

bazë dhe kryesore, SA i UV-s miraton kriteret e pranimit për cdo program studimi të ofruar. 

Neni 24, pika 9 dhe 10 e statutit të UV [Evidenca 1.1] përcakton parimet e përgjithshme të 

përzgjedhjes së studentëve në ciklin e dytë të studimeve. Në ciklin e tretë kriteret miratohen nga 

KP, http://univlora.edu.al/arkiva/7898). Në ciklin e parë të studimeve pranimet bëhen mbi 

bazën e kritereve që bëhen publike nga UV, të paktën një vit para fillimit të pranimeve tё rradhës 

në institucion. (neni 24, pika 6, dhe neni 25 statuti i UV) [Evidenca 3.5];[Evidenca 

3.5.1];[Evidenca 3.5.2]. 

Të gjitha programet e studimit që ofrohen nga UV janë të organizuara në mënyrë të kujdesshme, 

për të harmonizuar të gjithë komponentet e tyre, duke respektuar legjislacionin në fuqi lidhur 

me organizimin e programeve të studimit (Udhezimet 14 (dt. 03.04.2008) dhe 15 dt. 04.04.2008 

të MASH). Kujdes tregohet që veprimtaritë formuese të programit të studimit të organizohen 

në disiplina të formimit bazë, disiplina të formimit karakterizues të programit, disiplina 

formuese të ngjashme dhe/ose integruese me disiplinat karakterizuese, disiplina formuese të 

zgjedhura nga studentët, veprimtari formuese për njohjen e gjuhës së huaj, aftësime informatike, 

praktika apo stazhe, përgatitje e tezes së diplomit, si dhe të respektohet shpërndarja në përqindje 

e secilit grup të disiplinave të formimit dhe përcaktimit të krediteve lëndore [Evidenca 3.6.1]; 

[Evidenca 3.6.2];[Evidenca 3.6.3];[Evidenca 3.6.4];[Evidenca 3.6.5];[Evidenca 3.6.6]; 

[Evidenca 3.6.7];[Evidenca 3.6.8];[Evidenca 3.6.9]. Për të lehtësuar punën e njësive bazë 

Rektorati UV ka miratuar një udhëzues për hartimin dhe rishikimin e programeve të studimit 

[Evidenca 3.7]. Hartimi dhe miratimi i strukrurës së cdo programi mësimor bëhet sipas 

procedurës së parashikuar në Statutin dhe Rregulloren e UV [nenet 24 dhe 37 Evidenca 1.2], 

sipas hierarkise departament, fakultet, Senat. Në UV programet e studimit i nënshtrohen 

vleresimeve periodike dhe analizave vjetore [Evidenca 3.8];[Evidenca 3.8.1] për të analizuar 

perfomancën e këtyre programeve dhe nxjerrjen e përfundimeve përkatëse. Bazuar në këto 

perfundime, indikacioneve që vijnë nga burime brënda dhe jashtë UV, si dhe ndryshimeve që 

pësojnë këto programe në universitete të tjera brënda dhe jashtë vendit, programet e studimit në 

UV riorganizohen duke synuar përmirësimin e vazhduar të tyre [Evidenda 3.9.1];[Evidenda 

3.9.2];[Evidenda 3.9.3];[Evidenda 3.9.4].  

SA i  UV ka vendosur rregulla të qarta të sanksionuara në Statut [neni 34 Evidenca 1.1] dhe  

Rregullore [Kreu 7, Neni 61 Evidenca 1.2] për kontrollin e dijes. Kontrolli i dijes realizohet 

nëpërmjet kontrolleve të pjesshme, mbarëvajtjes semestrale dhe provimit final. Rregullorja dhe 

statuti përcaktojnë edhe limitet e shtrirjes së peshës të këtyre vleresimeve në raport me 

vleresimin final. Me fillimin e vitit të ri akademik cdo pedagog dorëzon sylabusin e lendës në 

Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
http://univlora.edu.al/arkiva/7898
Evidenca%203.5%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20SA.pdf
Evidenca%203.5%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20SA.pdf
Evidenca%203.5.1%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20Fak.Dep.pdf
Evidenca%203.5.2%20Kriteret%20e%20doktotares.PDF
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.14,%20date%203.4.2008.pdf
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.15,%20date%204.4.2008.pdf
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.15,%20date%204.4.2008.pdf
Evidenca%203.6.1%20Bsc%20infermieri_Shqip.pdf
Evidenca%203.6.2%20Bsc%20Biologji__FSHT_Shqip.pdf
Evidenca%203.6.3%20Bsc.Gjuhe%20Angleze_FSHH_Shqip.pdf
Evidenca%203.6.4%20Bsc%20Ekonomiks%20_FE_SHQIP.pdf
Evidenca%203.6.5%20MP%20Biologji,%20_FSHT.pdf
Evidenca%203.6.6%20MP%20Infermieri_FSHP.pdf
Evidenca%203.6.7%20MS%20Administrim%20Biznesi.PDF
Evidenca%203.6.8%20MS,%20gjuha%20shqipe,%20e%20plote_FSHH.pdf
Evidenca%203.6.9%20PHD%20Matematike_FSHT.pdf
Evidenca%203.7%20Baza%20ligjore%20dhe%20%20nenligjore%20per%20hartimin%20e%20planeve.PDF
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%203.8%20Shembuj%20raportesh%20vetvlersimi.pdf
Evidenca%203.8.1%20Shembuj%20analizash%20vjetore.pdf
Evidenca%203.9.1%20permiresim%20kurrikule_FSHP.PDF
Evidenca%203.9.2%20Procedura%20e%20hartimit%20dhe%20miratimit%20Bsc.Navigacion%20Shqip.pdf
Evidenca%203.9.2%20Procedura%20e%20hartimit%20dhe%20miratimit%20Bsc.Navigacion%20Shqip.pdf
Evidenca%203.9.3%20Procedurat%20per%20rishikim%20planeve%20%20mesimore%20Bachelor,Master_FE.pdf
Evidenca%203.9.4%20rishikim%20programi_FSHH.PDF
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
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departament (3 kopje), i cili verifikohet për sa i përket respektimit të kërkesave për vlerësimin 

dhe kontrollin e dijes, kundrejt kërkesave të parashikuara nga Rregullorja dhe statuti i UV. 

Syllabusi i miratuar [Evidenca 3.10] u bëhet i ditur studentëve orën e parë të zhvillimit të 

lëndës. 

Formimi i vazhdueshëm është pjesë integrale e programeve të studimeve.  

UV nuk ka ofruar programe studimi të formimit të vazhduar deri në vitin akademik 2016-2017. 

Prej Dhjetorit 2016 në FSHT funksionojnë kurse të formimit të vazhduar për studentët dhe 

detarët [Evidenca 3.11];(https://www.facebook.com/6plus1vlora/posts/1315945155129983), 

të cilat plotësojnë njohuritë e studentëve dhe detarëve sipas kërkesave të tregut të punës. 

Përpjekje po behen nga Fakultetet dhe Departamenet e UV per rritjen e ofertës didaktike edhe 

në drejtim të programeve të formimit të vazhduar.  

Neni 23, pika 1.b e Statutit të UV parashikon edhe studimet me kohë të pjesshme (pa shkëputje 

nga puna), si një formë e studimeve në UV. UV ka ofruar programe studimi me kohë të 

pjesshme kryesisht në fushat (ekonomi, juridik) [Evidenca 3.12]. 

Ne UV funksionon zyra Life Long Learnig (LLL) (http://univlora.edu.al/en/portfolio/zyra-

lifelong-learning), e cila ka si mision zhvillimin e misionit të tretë të universitetit, përfshirë 

identifikimin dhe analizën e nevojave për edukimin e vazhdueshëm gjatë gjithë jetës, si dhe 

organizimin e programeve të shkurtra te studimit për zhvillimin e kompetencave të reja 

profesionale, në ndihmë të studentëve, stafit dhe komunitetit në rajon (në strukturën e fundit 

është riemërtuar [Evidenca 1.16]). Në Statutin e UV, neni 4 pika 7, theksohet e drejta e UV për 

kurse trajnimi, studime kualifikimi (LLL), sipas nevojave të shoqërisë. 

Programet e studimeve ofrohen në përputhje me strategjinë e zhvillimit të institucionit.  

Prej vitit 2008, UV ka përcaktur një Strategji Zhvillimi (2008-2013), [Evidenca 3.13] (ka 

vazhduar të jetë në fuqi edhe për periudhen 2013-2017) dhe Strategji Nderkombetarizimi (2016-

2020) [Evidenca 1.20]. Në këtë dokument [Evidenca 3.13], (Roli dhe misioni i UV) qartësisht 

përcaktohet se misioni i UV do të realizohet përmes zbatimit të kurikulave të përshtateshme, 

bazuar në sfidat e ekonomisë së tregut, jo vetëm atij kombëtar por edhe nderkombëtar dhe 

rajonal. Mbi bazën e këtij parimi është mbështetur oferta didaktike e UV. Aktualisht njësitë 

bazë dhe kryesore të UV po punojnë për hartimin e strategjive të tyre për vitet në vazhdim 

(krahas atyre ekzistuese), mbi bazën e të cilave do të hartohet edhe strategjia e re institucionale 

e UV [Evidenca 3.14]. 

Në Rolin dhe misionin e strategjisë së zhvillimit [Evidenca 3.13] theksohet se përmbushja e 

misionit të UV realizohet nëpermjet aftësimit të të rinjve me një dimension Evropian Zhvillimi 

te Shoqërisë, me dimensione kombëtare dhe më gjerë. Edhe në strategjitë e njësive kryesore 

dhe bazë, pershkruhen qartazi kërkesat për aftesimin e studentëve [Evidenca 3.14]. Oferta 

Evidenca%203.10%20Shembulll%20i%20nje%20syllabusi%20te%20miratuar%20(FSHT_Shqip)_FSHH.pdf
Evidenca%203.11%20Qendra%20e%20trajnimit%20te%20detares.PDF
https://www.facebook.com/6plus1vlora/posts/1315945155129983
Evidenca%203.12%20Studimet%20me%20kohe%20te%20pjesshme.pdf
http://univlora.edu.al/en/portfolio/zyra-lifelong-learning
http://univlora.edu.al/en/portfolio/zyra-lifelong-learning
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidenca%203.13%20Strategjia%20e%20Zhvillimit%20UV%20%20%202008-2013.pdf
Evidenca%201.20%20Vendim%20Senati%20Nr.%2078_Strategjia%20e%20nderkombetarizimit%20te%20UV.pdf
Evidenca%203.13%20Strategjia%20e%20Zhvillimit%20UV%20%20%202008-2013.pdf
Evidenca%203.14%20Strategji%20te%20njesive%20kryesore%20dhe%20baze.pdf
Evidenca%203.13%20Strategjia%20e%20Zhvillimit%20UV%20%20%202008-2013.pdf
Evidenca%203.14%20Strategji%20te%20njesive%20kryesore%20dhe%20baze.pdf
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akademike e UV intergron në mënyrë koherente të gjithe informacionin për diplomat e ofruara  

(përfshirë kurrikulën, planin mesimor, programin, sylabuset) [Evidenca 3.15] 

(http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/1.-Currikula-Bachelor-ne-Inxhinieri-

Mekanike.pdf,http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/2.Plani-mesimor-Bachelor-

ne-Inxhinieri-Mekanike.pdf,http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/3.-Programi-

per-cdo-disipline-Bachelor-ne-Inxhinieri-mekanike.pdf,http://univlora.edu.al/wp-

content/uploads/2015/04/SYLLABYSET-Bsc-INXHINIERI-MEKANIKE.pdf) 

Programet e studimeve ofrohen në përputhje me objektivat kombëtarë dhe 

ndërkombëtarë.  

UV nuk ka filiale të tij në vend. Programet e studimit ofrohen në përputhje me objektivat 

kombëtare dhe ndërkombëtare, sic përshkruhet edhe në strategjinë dhe në statutin e tij. Të gjitha 

programet e studimit të UV synojnë të jenë në mbështetje të strategjive kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Një pikë reference për objektivat ndërkombëtare është edhe strategjia 

Evropiane Adriatico Ioniane (EUSAIR).  

Politika e zhvillimit të UV, e përcaktuar qartazi në statutin dhe strategjinë e zhvillimit (Roli dhe 

misioni), orientiohen në krah të politikave kombëtare. Oferta didaktike e UV është e larmishme, 

ku programet e studimit synojnë të jenë programe gjithëpërfshirëse aktivitetesh, ku 

multidisiplinariteti është tipar i këtyre programeve  për zhvillimin e aftësive të studentëve. 

Multidisiplinariteti konsiderohet si pike e fortë e ofertes didaktike te UV (sidomos programet e 

ciklit të parë), cka lehtëson transferimin dhe fluiditetin në ndjekjen e programeve të ciklit të 

dytë dhe të tretë. Gjuha e huaj është një disiplinë e pranishme në të gjitha programet e studimit 

të ciklit të parë [Evidenca 3.6.1 - 3.6.9]. Në perfundim të ciklit të dytë dhe të tretë studentët e 

UV duhet të japin edhe provimin e gjuhës së huaj sipas testeve të njohura ndërkombëtarisht 

[Evidenca 3.16];[Evidenca 3.17]. UV ka organizuar kurse të mesimit të gjuhes angleze edhe 

në kuader të projekteve ndërkombëtare [Evidenca 3.18]. 

UV nuk ofron programe studimi të përbashkëta me IAL të tjera brenda dhe jashtë vendit edhe 

pse ka patur perpjekje dhe inciativa në kuadrin e projekteve nderkombëtare, të cilat ende nuk 

janë finalizuar. UV do të vazhdoj të jetë e interesuar për ofrimin e programeve të studimit të 

përbashket, me partner ndërkombëtare në kuadrin e financimeve dhe bashkëpunimeve Erasmus 

(Joint Master degree, Joint Phd).   

Programet e studimeve ofrohen në përputhje me kapacitetet e institucionit.  

Në të gjitha njësite bazë të UV ngarkesa e pedagogëve caktohet në përputhje me aktet nënligjore 

(Udhezimi 20 i MASH), sipas kategorive të personelit akademik Lektor, Profesor i Asociuar, 

Profesor Doktor [Evidenca 3.19]. Në UV e gjithë ngarkesa mësimore shtesë e pedagogëve 

financohet nga burimet e brendshme të institucionit, duke respektuar aktet ligjore dhe nënligjore 

Evidenca%203.15%20Scrini%20i%20faqes%20UV%20per%20informacionin%20e%20ofertes%20akademike.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/1.-Currikula-Bachelor-ne-Inxhinieri-Mekanike.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/1.-Currikula-Bachelor-ne-Inxhinieri-Mekanike.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/2.Plani-mesimor-Bachelor-ne-Inxhinieri-Mekanike.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/2.Plani-mesimor-Bachelor-ne-Inxhinieri-Mekanike.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/3.-Programi-per-cdo-disipline-Bachelor-ne-Inxhinieri-mekanike.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/3.-Programi-per-cdo-disipline-Bachelor-ne-Inxhinieri-mekanike.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/SYLLABYSET-Bsc-INXHINIERI-MEKANIKE.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2015/04/SYLLABYSET-Bsc-INXHINIERI-MEKANIKE.pdf
Evidenca%203.6.1%20Bsc%20infermieri_Shqip.pdf
Evidenca%203.6.9%20PHD%20Matematike_FSHT.pdf
Evidenca%203.16%20Vendim%20Senati%20gjuha%20e%20huaj%20MSH.PDF
Evidenca%203.17%20Vendim%20Senati%20gjuha%20e%20huaj%20DR.PDF
Evidenca%203.18%20Action%20Plan%20Amici%20project.pdf
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.20,%20date%2009.05.2008%20.pdf
Evidenca%203.19%20shperndarja%20e%20ngarkeses%20mesimore.pdf
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në fuqi [Evidenca 3.20]. 

Programet e studimit dhe planifikimi i kohës vjetore të punës së personelit akademik 

organizohen në menyrë që të harmonizojnë mësimdhënien e normuar, kërkimin shkencor dhe 

mbështetjen institucionale, e cila formalizohet nëpërmjet marrëveshjes që lidhet me fillimin e 

vitit të ri akademik midis personelit akademik dhe përgjegjësit të departamentit [Evidenca 

3.21]. Formulari i marrëveshjes që aplikohet në UV është ajo e parashikuar në Udhezimin 20 te 

MASH [Evidenca 3.22]. 

Programet e studimeve janë lehtësisht të kuptueshme dhe objektivat e tyre janë të 

përcaktuar qartë.  

Në UV studentët kanë mundesinë që lehtësisht të jenë në dijeni të përmbajtjes së programit të 

studimit, kurrikulës dhe programit të lëndës, pasi përmbajtja e programit mësimor, plani 

mësimor dhe katalogu i kurrikulumit janë të publikuara në faqen web të cdo departamenti 

përgjegjës për zbatimin e programit të studimit.(www.univlora.edu.al). Gjithashtu plani 

mësimor afishohet në stendat përkatëse në ambientet e fakulteteve. Në UV është traditë qe 

lektori i cdo lënde orën e parë të fillimit të lendës informon studentët lidhur me syllabusin 

(njohuritë dhe aftesitë, përmbajtjen, mënyrën e vlerësimit, etj), duke e vënë atë në dispozicion 

të tyre.   

Objektivat e programeve të studimit përcaktohen qartësisht në formularët standard të aplikimit 

për hapjen e programeve të reja (Udhezimi Nr.14 MASH), të cilat para aplikimit shqyrtohen, 

diskutohen, miratohen në të gjitha strukturat e UV (Departament, Fakultet, Senat), sipas 

procedurës së parashikuar në Nenin 37 të Rregullores së UV [Evidenca 3.23.1];[Evidenca 

3.23.2];[Evidenca 3.23.3];[Evidenca 3.23.4];[Evidenca 3.23.5]. Këto objektiva përshkruajnë 

bashkësinë e dijeve, aftësimeve e kompetencave profesionale që studentët duhet të fitojnë në 

përfundim të programit të studimit dhe që karakterizojnë profilin kulturor e profesional të 

programit të studimit.  

Për të gjitha programet e studimit që ofrohen nga UV përcaktohen qartësisht kriteret e pranimit 

të studentëve. Statuti (Neni25) dhe Rregullorja (Neni39) përcaktojnë parime të qarta për 

pranimin e studentëve të ciklit të parë. Programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë kanë 

kritere të përcaktuara qartësisht qysh në formularin e “Propozimit për hapjen e programeve të 

studimit [Evidenca 3.23.1 - 3.23.5]. Kriterët bazë që aplikohen janë nota mesatare, programet 

e ciklit të parë që ofrojnë akses në studimet e ciklit të dytë (me dhe pa debite formuese 

[Evidenca 3.24]). Kritere specifike të pranimit, për cdo vit akademik, përcaktohen në vendimet 

e senatit të bazuara mbi propozimet e departamenteve [Evidenca 3.5];[Evidenca 3.5.1]. 

Programet e studimeve të ciklit të parë synojnë pajisjen e studentëve me njohuritë bazë, 

mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme.  

Evidenca%203.20%20Pagesa%20e%20mbingarkeses.pdf
Evidenca%203.21%20Marreveshje%20per%20organizimin%20e%20kohes%20vjetore%20per%20personel%20akademik%20ne%20IAL_FSHT_FSHH.pdf
Evidenca%203.21%20Marreveshje%20per%20organizimin%20e%20kohes%20vjetore%20per%20personel%20akademik%20ne%20IAL_FSHT_FSHH.pdf
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.20,%20date%2009.05.2008%20.pdf
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.20,%20date%2009.05.2008%20.pdf
Evidenca%203.22%20Formulari%20Marreveshje%20per%20organizimin%20e%20kohes%20vjetore%20te%20punes%20per%20personelin%20akademik%20ne%20IAL%20publike.pdf
http://www.univlora.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.14,%20date%203.4.2008.pdf
Evidenca%203.23.1%20Procedurat%20e%20hapjes%20se%20programit,Bsc%20Histori%20Gjeografi.pdf
Evidenca%203.23.1%20Procedurat%20e%20hapjes%20se%20programit,Bsc%20Histori%20Gjeografi.pdf
Evidenca%203.23.2%20Procedurat%20per%20hapjen%20e%20programit,%20MP.%20MP.%20E%20drejta%20private.PDF
Evidenca%203.23.3%20Modalitetet%20per%20hapjen%20e%20PROGRAMEVE%20TE%20REJA%20FSHP.pdf
Evidenca%203.23.4%20Procedura%20e%20hartimit%20dhe%20miratimit%20%20MP%20Marketing.pdf
Evidenca%203.23.5%20Procedura%20e%20hartimit%20dhe%20miratimit%20MP.Biologji_Shqip.pdf
Evidenca%203.23.1%20Procedurat%20e%20hapjes%20se%20programit,Bsc%20Histori%20Gjeografi.pdf
Evidenca%203.23.5%20Procedura%20e%20hartimit%20dhe%20miratimit%20MP.Biologji_Shqip.pdf
Evidenca%203.24%20Shembull%20kriteresh%20te%20ciklit%20te%20dyte%20me%20dhe%20pa%20debite%20formimi.pdf
Evidenca%203.5%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20SA.pdf
Evidenca%203.5.1%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20Fak.Dep.pdf
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Statuti i UV (neni 24, pika 9.a,b) qartazi paraqet kalimin progresiv nga cikli i pare ne ciklin e 

dyte te studimeve. Te gjitha programet ciklit te pare jane te organizuara me 180 kredite 

[Evidenca 3.6.1 - 3.6.4] dhe japin akses ne oferten didaktike te ciklit te dyte te ofruar nga UV 

dhe IAL te tjera brenda dhe jashte vendit. Diversiviteti i disiplinave te ofruara ne programet e 

studimit te ciklit te pare mundeson nje diversivitet te oportuniteteve te studenteve per ndjekjen 

e studimeve te ciklit te dyte. Programet e studimit MS percaktojne edhe programet  e studimit 

te ciklit te pare qe sigurojne pranimin pa debite formime dhe me debite formimi (deri ne 60 

kredite) [Evidenca 3.24]. 

Ndarja e disiplinave ne te gjitha programet e studimit te ciklit te pare ndjek rrigorozisht ndarjen 

ne disiplina te parashikuara nga Udhezimi 15 i MASH, (disiplina te formimit baze, speciale, 

integruese, opsionale, gjuhe e huaj/informatik/praktika), duke pajisur studentet me njohurite 

baze, mbi metoda dhe parime shkencore te pergjithshme dhe formimin e shprehive te veçanta. 

Udhezimi 15 MASH dhe Udhezimet e Rektoratit [Evidenca 3.7] percaktojne modulet lendore 

qe perfshihen ne secilen prej disiplinave, peshat ne % dhe kreditet. 

Nenet 28-30 (Statuti UV), i disponueshem ne faqen WEB (http://univlora.edu.al/statuti) japin 

informacion te detajuar dhe orientues per studentet lidhur me mundesite qe kane per 

transferimin e programeve te studimeve apo te krediteve te fituara brenda UV dhe midis IAL te 

tjera ne vend, perfshire edhe afatet kohore ne funksion te ketyre transferimeve. Studentet e UV 

informohen edhe nepermjet kontakteve qe kane me sekretarine mesimore lidhur me mundesite 

qe kane per transferimet e studimeve brenda dhe jashte UV. 

Ne strategjine e zhvillimit te UV (roli dhe misioni) theksohet domosdoshmeria e hartimit dhe 

zbatimit te kurrikulave te pershtatshme, bazuar ne sfidat e ekonomise se tregut, jo vetem 

kombetar por edhe nderkombetar, per te pajisur dhe aftesuar studentet me njohuri qe u 

lehtesojne qasjen me tregun e punes kombetar dhe rajonal/nderkombetar. Shembull shume i 

mire per kete jane programet e studimit Bsc. Navigacion dhe Bsc. Inxhinieri Navale, hartuar 

duke marre ne konsiderate kurset standarte te “International Maritime Organisation”(IMO), 

shoqeruar edhe me guiden e studentit ku evidentohen mundesite e punesimit qe ofrojne keto 

programe studime, ne nje treg pune jo vetem kombetar por edhe nderkombetar [Evidenca 3.25]. 

Programet e studimeve të ciklit të parë hartohen në mënyrë të tillë që të lehtësohet 

ambjentimi i studentit me mjedisin universitar.  

UV në organigramën e saj ka zyrën e Këshillimit të Karrierës, Transparencës Administrative 

dhe Alumnit/Sektori i Këshillimit të Studentëve http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-e-

keshillimit-te-karrieres-transparence-administrative-dhe-alumni), [Evidenca 1.16] e cila ndër 

funksionet e saj operative ka ndjekjen e ecurisë së studentëve. Në UV studentët e shkëlqyer, 

studentët që studiojnë në fusha prioritare dhe studentët në nevojë përfitojnë bursë sipas 

legjislacionit në fuqi [VKM903,21.12.2016] http://univlora.edu.al/arkiva/8008. Kriteri i meritës 

Evidenca%203.6.1%20Bsc%20infermieri_Shqip.pdf
Evidenca%203.6.4%20Bsc%20Ekonomiks%20_FE_SHQIP.pdf
Evidenca%203.24%20Shembull%20kriteresh%20te%20ciklit%20te%20dyte%20me%20dhe%20pa%20debite%20formimi.pdf
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.15,%20date%204.4.2008.pdf
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.15,%20date%204.4.2008.pdf
Evidenca%203.7%20Baza%20ligjore%20dhe%20%20nenligjore%20per%20hartimin%20e%20planeve.PDF
http://univlora.edu.al/statuti
Evidenca%203.25%20Shembuj%20programesh%20studimi%20orientuar%20nga%20tregu%20i%20punes.pdf
http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-e-keshillimit-te-karrieres-transparence-administrative-dhe-alumni
http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-e-keshillimit-te-karrieres-transparence-administrative-dhe-alumni
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
http://univlora.edu.al/arkiva/8008
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(nota mesatare) aplikohet për përzgjedhjen e studentëve për trajnime, vizita studimore në 

universitet me të cilat UV ka marrëveshje bashkëpunimi. 

Studentët e viteve të para me fillimin e vitit akademik orientohen nga stafi akademik dhe 

ndihmës akademik për mbarëvajtjen e jetës së tyre akademike në UV. Rregullorja dhe Statuti i 

UV, përmbajnë rregulla të qarta në lidhje me rregjistrimet në kurse, kalimin në vitet pasardhëse, 

të drejtat dhe detyrimet e studentit, etj. Sistemi i Menaxhimit të UV, në të cilin studentët kanë 

akses të plotë, është i konceptuar që të minimizoj gabimet e mundshme të studentëve. Stafi 

akademik ka orë konsultimi të cilat u bëhen të njohura studentëve me dhënien e sylabusit të 

lëndëve. Sekretaritë mësimore të departamenteve kanë orar pritje të studentëve, ku ata 

orientohen për problematika të ndryshme. Guida e studentit për çdo Fakultet, është një tjetër 

mundësi orientimin për studentët në UV (http://univlora.edu.al/arkiva/6327). 

Stafi akademik i UV përveç formës tradicionale të mësimdhënies, e cila është mbizotërurese, 

aplikon edhe forma alternative/interaktive. Kjo realizohet duke shfrytëzuar kapacitetet 

teknologjike nëpërmjet prezantimeve audiovizive, komunikimeve online, internetit, rrjeteve 

sociale etj. Vendimi i Senatit “Për kriteret dhe proçedurat e përzgjedhjes së personelit 

akademik” [Evidenca 2.6] parashikojnë vlerësimin me pikëzim shumë herë më të lartë të 

kandidatëve për personel akademik të cilët zotërojnë gradën shkencore “Doktor”, ose janë në 

vazhdim të studimeve doktorale. Gjithashtu, edhe kandidatë të cilët kanë botime në revista 

shkencore me faktor impakti dhe revistat me bord editorial janë të vlerësuar në pikëzimin e 

kandidatit. Kjo proçedurë e bën kandidatin me gradën shkencore doktor dhe që angazhohet në 

veprimtaritë kërkimore shkencore, prioritar ndaj kandidatëve të tjerë.  

Personeli akademik i punësuar me kohë të plotë përbën në UV 82.49% % të personelit akademik 

që angazhohet në mësimdhënie, cikli I 90% (FSHT 94.00%, FE 98 %, FSHH, 80% %,FSHP 

92,92 %) [Evidenca 3.26] 

Programet e studimeve të ciklit të dytë mbështeten mbi kërkimin dhe për realizimin e tyre 

institucioni bashkëpunon me aktorë të fushës ekonomike.  

Nr i pedagogëve me gradën shkencore “Doktor” dhe titujt akademik “Profesor” dhe “Profesor 

i Asociuar” është 109 kundrejt 102 pedagogëve pa grada Msc ose PHD Candidate) dhe tituj 

[Evidenca 3.27]. Ky është tregues se pedagogët e angazhuar në veprimtari kërkimore-

shkencore përbëjnë mazhorancën e stafit akademik të UV. [Evidenca 1.22] paraqet një 

panoramë të numrit të stafit akademik me grada dhe tituj në njësitë bazë dhe kryesore të UV. 

Në UV hartimi dhe rishikimi i programeve të ciklit të parë dhe të dytë bazohet mbi grupet e 

punës, të cilat ngrihen në njësitë bazë, ku synohet që stafi akademik me grada dhe tituj dhe me 

eksperiencë në fushat përkatëse të jetë pjesë e grupeve të punës [Evidenca 3.28]. Mazhoranca 

e stafit akademik me grada dhe tituj shkencore është treguesi më i mirë se ky personel akademik 

merr pjesë në zbatimin e programeve të studimit. Me vendim të senatit të UV personeli 

http://univlora.edu.al/arkiva/6327
Evidence%202.6%20Vendim%20Senati%20nr.%2007,%20date%2010.02.2016.PDF%20Kriteret%20e%20punesimit%20staf%20Akademik.pdf
Evidenca%203.26%20Statistikat%20e%20stafit%20programet%20e%20studimit%20cikli%20I.pdf
Evidenca%203.27%20GID%2023.3.17.pdf
Evidenca%201.22%20Paqyra%20me%20kualifikimin%20e%20stafit.pdf
Evidenca%203.28%20Ngritja%20e%20grupit%20te%20punes%20per%20hartimin%20apo%20rishikimin%20e%20programeve%20te%20studimit.pdf
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akademik që angazhohet në mësimdhënie duhet të ketë kualifikim të ciklit pasardhës [Evidenca 

3.29]. 

Programet “MS” janë në koherencë me Strategjinë e Zhvillimit dhe Ndërkombëtarizimit të UV 

[Evidenca 1.20];[Evidenca 3.13]. Programet “MS” janë hapur në ato fusha në të cilat 

ekzistojnë burime të mirëkualifikuara të stafit akademik, si dhe ekzistojnë indikacione për 

partneritete në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Në strategjitë ekzistuese dhe ato të porsa 

miratuara [Evidenca 3.14] theksohet se profilizimi i kërkimit shkencor dhe fushat e studimit në 

departamente do të jenë në koherencë midis tyre, për të maksimalizuar impaktin.  

Njësitë bazë dhe kryesore të UV kanë marrëveshje bashkëpunimi edhe me sektorin privat dhe 

kompanitë shtetërore për tu mundësuar studentëve realizimin me sukses të praktikave mësimore 

dhe punimeve të diplomave [Evidenca 3.30]. 

Zyra e Këshillimit të Karrierës, Transparencës Administrative dhe Alumnit, e cila ndër 

funksionet e saj ka atë të krijimit të një rrjeti të studentëve të diplomuar në vite dhe ruajtjen e 

vazhdueshme të lidhjeve mes tyre dhe UV, ka bazë të dhënash në lidhje me punësimin e 

studentëve të diplomuar nga UV. Disa prej të dhënave statistikore janë të publikuara në faqen 

web të zyrës (http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-e-keshillimit-te-karrieres-transparence-

administrative-dhe-alumni). 

UV ka në politikën e saj institucionale, bashkëpunimin me aktorë nga fusha e biznesit apo nga 

fusha të tjera. Përfaqësues nga këto fusha janë të mirëpritur për tu angazhuar në proçesin e 

mësimdhënies sapo ka një shfaqje interesi nga ana e tyre. Edhe UV me inisiativën e tij fton këto 

personalitete në auditorët e saj. Angazhimi i këtyre figurave në mësimdhënien në programet e 

studimeve MP kushtëzohet edhe nga kërkesat ligjore për angazhimin në mësimdhënie në ciklet 

e dyta të stafit akademik me diploma të ciklit të tretë [Evidenca 3.31] paraqet një listë të 

angazhimit të këtyre në mësimdhënie në UV.  

Personeli akademik i punësuar me kohë të plotë përbën në UV82.49% % të personelit akademik 

që angazhohet në mësimdhënie, cikli II 84 % (FSHT 87,93%, FE 80 %, FSHH, 86 %, FSHP 85 

%) [Evidenca 3.32]. 

Programet e studimeve synojnë të nxisin mobilitetin e studentëve Shqiptarë në Evropë 

dhe më gjerë. 

Në UV të gjitha programet e studimit ofrohen në përputhje me proçesin e Bolonjës, në tre cikle 

studimi, Bachelor, Master, Doktoratë, e cila është e sanksionuar në statutin e UV (neni 24). Në 

UV programet mësimore organizohen për të dhënë informacione të detajuara. Formati i 

organizimit të programeve të studimit përmban për çdo modul numrin e krediteve ECTS, 

ngarkesën në auditor, ngarkesën jashtë auditorit, ngarkesën javore (leksione, seminare, 

laboratore) [Evidenca 3.6.1 - 3.6.9]. Programet e studimit përgjithësisht janë në dy gjuhë. Në 

faqen WEB të UV pasqyrohet vetëm versioni në gjuhën shqipe. Syllabuset nuk disponohen në 

të gjitha programet edhe në gjuhën angleze. Në këtë drejtim duhet punuar më shumë që katalogu 

Evidenca%203.29%20Vendim%20Senati%20nr.%2049%20_.PDF
Evidenca%203.29%20Vendim%20Senati%20nr.%2049%20_.PDF
Evidenca%201.20%20Vendim%20Senati%20Nr.%2078_Strategjia%20e%20nderkombetarizimit%20te%20UV.pdf
Evidenca%203.13%20Strategjia%20e%20Zhvillimit%20UV%20%20%202008-2013.pdf
Evidenca%203.14%20Strategji%20te%20njesive%20kryesore%20dhe%20baze.pdf
Evidenca%203.30%20Lisa%20e%20marrveshjeve%20%20profesionale.pdf
http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-e-keshillimit-te-karrieres-transparence-administrative-dhe-alumni
http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-e-keshillimit-te-karrieres-transparence-administrative-dhe-alumni
Evidenca%203.31%20Lista%20e%20perfaqesuesve%20nga%20fusha%20e%20biznesit.pdf
evidenca%203.32%20Statistika%20Staf%20programe%20cikli%20i%20II.pdf
Evidenca%203.6.1%20Bsc%20infermieri_Shqip.pdf
Evidenca%203.6.9%20PHD%20Matematike_FSHT.pdf
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i syllabuseve të programeve të studimit të jenë edhe në anglisht. 

Për të gjitha programet e studimit në UV është përgatitur në dy gjuhë suplementi i diplomës 

[Evidenca 3.33]. Në përfundim te çdo programi studimi, studentët pajisen me Diplomën dhe 

listën e notave. Suplementi i diplomës u jepet studentëve përgjithësisht me kërkesën e tyre.  

Diversiviteti i disiplinave brenda programeve të studimeve dhe konsultimi i programeve të 

ngjashme të Universiteteve perëndimore, (e përcaktuar në strategjinë e zhvillimit të UV, misioni 

i UV), dhe programeve të tjera të ngjashme në vend garantojnë një prej parimeve kryesore të 

proçesit të Bolonjës, mobilitetin e studentëve, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Programet 

e studimit të ofruara me të njëjtën fushë, cikël, emërtesë, me IAL të tjera, synohet të kenë shkallë 

përafrimi në masën 70% në formë dhe në përmbajtje (sylabuse), (neni 86, pika 2 ligji i arsimit 

të lartë) [Evidenca 3.34]. 

Të gjitha programet e studimit në UV kanë module lëndore të gjuhës të huaj. Në shumë 

programe studimi studentët mund të zgjedhin një prej 5 gjuhëve të huaja të bashkimit Europian. 

Të gjithë studentët e cikleve të dyta dhe të treta japin provimin e gjuhës angleze, sipas testeve 

të njohura ndërkombëtarisht [Evidenca 3.16];[Evidenca 3.17]. UV ka impenjimin maksimal 

për të respektuar obligimet që rrjedhin nga marrëveshjet me IAL të huaja për mobilitete 

studentësh në kuadër të programeve ndërkombëtare [Evidenca 3.35]. Statuti i UV, nenet 28-30 

paraqesin mundësitë që u ofrohen studentëve për transferimin e studimeve dhe ekuivalentimet 

përkatëse, së bashku me proçedurat dhe afatet kohore [Evidenca 3.36] paraqet shembuj të 

proçedurës për transferimin dhe ekuivalentimin e studentëve. 

Programet e studimeve mundësojnë aplikimin në praktikë të njohurive dhe aftësive të 

fituara nga studentët në kurset teorike.  

Të gjitha programet e studimit kanë të planifikuar zhvillimin e orëve të seminareve, ushtrimeve, 

laboratorëve, ku studentët mundësojnë aplikimin në praktikë të aftësive të fituara në orët e 

leksioneve [Evidenca 3.6.1 - 3.6.8]. Në shumicën e programeve të ciklit të parë dhe të dytë janë 

të parashikuara module lëndore për zhvillimin e praktikave mësimore. Evidenca 3.30 paraqet 

lista të marrëveshjeve për zhvillimin e praktikave. Tashmë që sistemi Europian i krediteve ka 

më shumë se një dekadë që aplikohet në UV mund të thuhet se ai paraqitet shumë efektiv, duke 

lehtësuar mobilitetet e studentëve, njohjen dhe transferimin e studimeve të plota apo të pjesshme 

[Evidenca 3.36]. Sistemi është efektiv pasi ndikon edhe në rritjen e transparencës dhe 

ndërgjegjësimin e studentëve lidhur me ngarkesën jashtë auditorit (pavarur) të tyre.  

Të gjitha programet e studimit në UV përfundojnë me përgatitjen e tezave të diplomave 

[Evidenca 3.6.1 - 3.6.8]. Prej këtij viti akademik, me vendim të senatit të UV [Evidenca 3.37] 

është vendosur kriteri i notës mesatare për përgatitjen e tezave të diplomave në përfundim të 

programeve Bsc dhe MP. 

Edhe pse UV ka patur inisiativa për organizimin e aktiviteteve kulturore dhe edukative me 

Evidenca%203.33%20program%20mesimor%20me%20suplement%20diplome.pdf
Evidenca%203.34%20Vendim%20i%20Keshillit%20te%20Fakultetit%20FSHT%20mbi%20ngjashmerine%20e%20programeve%20te%20studimit%20deri%20ne%2070%25.PDF
Evidenca%203.16%20Vendim%20Senati%20gjuha%20e%20huaj%20MSH.PDF
Evidenca%203.17%20Vendim%20Senati%20gjuha%20e%20huaj%20DR.PDF
Evidenca%203.35%20Shembull%20i%20nje%20komisioni%20njohje%20kreditesh%20mobiliteti%20ERASMUS.pdf
Evidenca%203.36%20Procedure%20transferimi%20dhe%20ekuivalentimi.pdf
Evidenca%203.6.1%20Bsc%20infermieri_Shqip.pdf
Evidenca%203.6.8%20MS,%20gjuha%20shqipe,%20e%20plote_FSHH.pdf
Evidenca%203.30%20Lisa%20e%20marrveshjeve%20profesionale.pdf
Evidenca%203.36%20Procedure%20transferimi%20dhe%20ekuivalentimi.pdf
Evidenca%203.6.1%20Bsc%20infermieri_Shqip.pdf
Evidenca%203.6.8%20MS,%20gjuha%20shqipe,%20e%20plote_FSHH.pdf
Evidenca%203.37%20Vendim%20Senati%2009-%20Per%20noten%20mesatare%20per%20tezen%20e%20diplomes.PDF
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studentët (kampionate minifutbolli), këto janë aktivitete të pakta në numër dhe në këtë drejtim 

duhet bërë më shumë me qëllim gjallërimin e jetës studentore 

http://univlora.edu.al/en/arkiva/5722. 

Programet e studimeve synojnë përgatitjen e studentëve për punësim.  

Udhezimi 15 i MASH dhe Udhëzimi i Rektoratit“Per Hartimin dhe ndryshimet e programeve 

mësimore” [Evidenca 3.7] detyrojnë njësitë bazë dhe kryesore të përfshijnë në programet e 

studimeve disiplina karakterizuese (me karakter të mirëfilltë profesional) në rreth 90 kredite 

(50%) dhe disiplina integruese me disiplinat karakterizuese (18 kredite), ku mund të përfshihen 

module lëndore të kulturave juridike, ekonomike). 

Shumica e programeve të studimit (cikli I+II) në UV përfshijnë praktika mësimore si pjesë 

integrale e tyre. Sipas Udhëzimit të Rektoratit, njësitë bazë po rishikojnë programet të cilat nuk 

përfshijnë praktikat profesionale si pjesë integrale e tyre. 

Në UV të gjitha programet e studimit në shkencat mjekësore, teknike, natyrore përfshijnë 

laboratore, detyrat laboratorike [Evidenca 3.38]. 

Përfundimet dhe Vlerësimi 

 

Në UV programet e studimit janë organizuar për të përmbushur standartet kombëtare të cilësisë, 

duke respektuar në formë dhe në përmbajtje kërkesat që burojnë nga aktet ligore dhe nënligjore. 

Ato janë në përputhje me objektivat e zhvillimit institucional, duke marrë në konsiderat edhe 

objektivat kombëtare dhe zhvillimet ndërkombëtare. Programet hartohen që të lehtësohet 

mobiliteti i studentëve brenda dhe jashtë vendit. Gjatë hartimit të këtyre programeve merren në 

konsideratë nevojat dhe kërkesat e lidhura me tregun e punës, informacionet e marra nga burime 

të ndryshme jashtë Universitetit/Fakultetit/Departamentit, përvojat e Universiteteve të huaja në 

ngritjen e programeve të ngjashme të studimit, burimet konkrete (njerëzore, teknike, materiale, 

infrastukturore) në dispozicion dhe objektivat strategjike të zhvillimit të UV. Programet e 

studimit kanë objektiva të qarta të  formimit dhe aftësimit të studentëve, të përcaktuara sipas 

formularëve të aplikimit për hapjen e programeve të reja të studimit. Rregullat e ecurisë së 

përparimit në programet e studimit parashikohen jo vetëm në formularët e aplikimit për hapjen 

e programeve të reja por edhe në rregulloren dhe statutin e UV. Në UV programet e studimit i 

nënshtrohen vlerësimeve periodike dhe analizave vjetore për të analizuar përfomancën e këtyre 

programeve dhe nxjerrjen e përfundimeve përkatëse. Bazuar në këto përfundime, indikacioneve 

që vijnë nga burime brenda dhe jashtë UV, si dhe ndryshimeve që pësojnë këto programe në 

universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit, programet e studimit në UV i nënshtrohen 

përmirësimit të vazhduar. Personeli akademik i UV është garancia për sigurimin e cilësisë 

akademike në këto programeve studimi. Përfundimisht bazuar mbi analizat dhe evidencat e 

raportuara në këtë raport, grupi i Vetëvlerësimit konkludon se në UV standartet për fushën e 

http://univlora.edu.al/en/arkiva/5722
http://www.aaal.edu.al/dokumente/legjislacioni/UDHEZIM%20Nr.15,%20date%204.4.2008.pdf
Evidenca%203.7%20Baza%20ligjore%20dhe%20%20nenligjore%20per%20hartimin%20e%20planeve.PDF
Evidenca%203.38%20Plan%20mesimor%20ne%20deget%20inxhinierike,%20ne%20deget%20natyrore,%20shkencat%20mjekesore%20_Shqip.pdf
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kurrikulave përmbushen plotësisht. 
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4. FUSHA E VLERËSIMIT: MËSIMDHËNIA, MËSIMNXËNIA, VLERËSIMI DHE 

KËRKIMI 
Organizimi i Programeve të Studimeve 

Programet e studimeve të shpallura zbatohen në kushte të përshtatshme.  

 

UV siguron zbatimin në kushte të përshtatshme të programeve të studimit që ofron nëpërmjet 

organizmit të tyre në përputhje me standartet kombëtare dhe ndërkombëtare të arsimit të lartë. 

Programet mësimore përmirësohen në mënyrë periodike dhe pas miratimit në Senat fillon 

zbatimi i tyre me fillimin e vitit të ri akademik [Evidenca 1.1];[Evidenca 1.2];[Evidenca 

4.1];[Evidenca 4.2];[Evidenca 4.3]. Përpara fillimit të semestrit shpallet orari i përgjithshëm, 

i detajuar i universitetit. Orari afishohet në mjediset e UV dhe publikohet në faqen Web të UV 

[http://univlora.edu.al/en/english-orari-sipas-fakulteteve]. Ndarja e studentëve në grupe 

leksionesh dhe seminaresh është kryer nëpërmjet rregjistrimit online në SMI-Univlora. Edhe në 

kushtet kur SMI-Univlora nuk ka qenë aktiv për shkak të kalimit në dixhitalizimin e sistemit 

universitar Esse3, zbatimi i proçesit mësimor është kryer me efikasitet [Evidenca 

1.11];[Evidenca 4.4]. Edhe pedagogët kanë listat e studentëve me prezencën në auditor e 

praktika mësimore. Këto lista dorëzohen në fund të çdo semestri në sekretaritë mësimore 

[Evidenca 4.5];[Evidenca 1.10]. UV për të siguruar koherencë të përmbajtjes bashkërendon 

punën e personelit akademik nëpërmjet përputhshmërisë mes kualifikimit të stafit akademik 

dhe specifikave të kursit [Evidenca 1.22]. 

Për realizimin e formimit praktik e profesional të studentëve, UV garanton kapacitete të 

mjaftueshme. Në përbërje të tij UV ka 12 laboratore, [Evidenca 1.28];[Evidenca 

4.6];[Evidenca 4.7] ndërkohë që marrëveshjet që UV ka me institucione të ndryshme për 

kryerjen e praktikave mësimore ndihmojne në përshtatjen e studentëve me kushtet e punës para 

diplomimit si dhe nxit të mësuarit në evidenca të bazuara në praktikë [Evidenca 

3.11];[Evidenca 3.30]. UV mbikëqyr praktikat, stazhet dhe punët kërkimore [Evidenca 

4.8];[Evidenca 4.9]. Janë të disiplinuara në rregulloret e fakulteteve përkatese modalitetet dhe 

kriteret e diplomimit [Evidenca 4.1];[Evidenca 4.2.]. Gjithashtu, me vendim senati është 

miratuar dhe pragu i notës mesatare që u jep të drejtë studentëve të ciklit të parë dhe të dytë 

“MP” që  të diplomohen duke përgatitur dhe mbrojtur një temë diplome [Evidenca 3.37]. Në 

përputhje me kriteret e mësipërme kryhet dhe diplomimi i studentëve [Evidenca 

4.10];[Evidenca 4.11];[Evidenca 4.12];[Evidenca 4.13]. Për programet e doktoratës, rregullat 

dhe kriteret janë të përcaktuar qartë në rregulloren përkatëse dhe të aksesueshme në faqen web 

të universitetit [Evidenca 1.14];[Evidenca 1.7];[http://univlora.edu.al/en/doktoratat]. Për 

zbatimin në kushte të përshtatshme të programeve të studimit, UV vendos në dispozicion të 

studentëve literaturën e nevojshme mbështetëse për programin mësimor [Evidenca 

Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%204.1%20Rregullore%20FSHP%20+%20shtojca.pdf
Evidenca%204.1%20Rregullore%20FSHP%20+%20shtojca.pdf
Evidenca%204.2%20%20FSHT%20Rregullore%202015.PDF
Evidenca%204.3%20Permiresim%20kurrikule%20FSHP.PDF
http://univlora.edu.al/en/english-orari-sipas-fakulteteve
Evidence%201.11.%20-Vendim%20Senati%20nr.%2046.PDF
Evidence%201.11.%20-Vendim%20Senati%20nr.%2046.PDF
Evidenca%204.4%20urdher%201-per%20sisteminPDF%20ne%20mungese%20te%20sistemit%20sigurohet%20zbatimi%20korrek%20i%20mesimit.PDF
Evidenca%204.5%20%20RREGJISTER%20PER%20VEPRIMTARINE%20E%20MESIMDHENIES.pdf
Evidenca%201.10.%20Rregullore%20e%20dokumentacionit.PDF
Evidenca%201.22%20Pasqyra%20e%20detajuar%20me%20kualifikimin%20e%20stafit%20UV.pdf
Evidenca%201.28%20%20%20FSHP%20-%20raporti%20vjetor%202016.pdf
Evidenca%204.6%20FSHT%20Analiza%20e%20punes%20%202014.pdf
Evidenca%204.6%20FSHT%20Analiza%20e%20punes%20%202014.pdf
Evidenca%204.7%20FSHP%20-%20%20laboratoret%20-%20ang.pdf
Evidenca%203.11%20Qendra%20e%20trajnimit%20te%20detares.PDF
Evidenca%203.11%20Qendra%20e%20trajnimit%20te%20detares.PDF
Evidenca%203.30%20Lisa%20e%20marrveshjeve%20profesionale.pdf
Evidenca%204.8%20Shembull%20PRAKTIKA%20i%20procedures%20se%20zhvillimit%20te%20Lendes%20-%20DET325%20Praktika%20Lundrimore-%20Shkencat%20Detare.PDF
Evidenca%204.8%20Shembull%20PRAKTIKA%20i%20procedures%20se%20zhvillimit%20te%20Lendes%20-%20DET325%20Praktika%20Lundrimore-%20Shkencat%20Detare.PDF
Evidenca%204.9%20Shembull%20%20VLERESIMI%20PRAKTIKE%20FSHP.PDF
Evidenca%204.1%20Rregullore%20FSHP%20+%20shtojca.pdf
Evidenca%204.2%20%20FSHT%20Rregullore%202015.PDF
Evidenca%203.37%20Vendim%20Senati%2009-%20Per%20noten%20mesatare%20per%20tezen%20e%20diplomes.PDF
Evidenca%204.10%20PROCEDURA%20E%20MBROJTJES%20SE%20DIPLOMES%20FSHT.pdf
Evidenca%204.10%20PROCEDURA%20E%20MBROJTJES%20SE%20DIPLOMES%20FSHT.pdf
Evidenca%204.11%20PROCEDURA%20MBROJTJE%20DIPLOME%20MASTER%20SHKENCOR%20FSHT.pdf
Evidenca%204.12%20Procedura%20e%20vleresimit%20te%20studenteve%20FE.pdf
Evidenca%204.13%20Procedura%20e%20diplomimit%20provim%20me%20sekretim%20MP%20FSHP.pdf
Evidence%201.14.%20-Rregullore%20e%20doktoratures.PDF
Evidence%201.7%20Rregullore%20e%20KP.PDF
http://univlora.edu.al/en/doktoratat
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
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1.2];[Evidenca 4.14];[Evidenca 4.15]. Përveç teksteve mësimore dhe ciklit të leksioneve të 

përgatitura nga stafi akademik i UV, literaturë ndihmëse mund të gjendet dhe në bibliotekën 

qendrore të UV dhe në bibliotekat e fakulteteve [http://univlora.edu.al/portfolio/biblioteka]. 

Pasurimi i mëtejshëm i bibliotekës është pjesë e strategjisë së zhvillimit të institucionit, 

veçanërisht në krijimin e një sektori të veçantë të shërbimeve të librit, shtypshkronjë dhe e-book 

me akses për të gjithë studentët dhe pedagogët e UV [Evidenca 1.16]. 

Institucionet e Arsimit të Lartë pajisin studentët që kanë shlyer të gjitha detyrimet e një 

programi studimi, me diplomën përkatëse, e cila është dokument zyrtar.  

 

Rregullat dhe kërkesat e provimeve, janë të miratuara nga strukturat universitare përgjegjëse 

dhe janë të njohura për të gjithë përmes rregullores së provimeve, të shpallur publikisht 

[http://univlora.edu.al/en/rregullorja]. Rregulla apo specifika të provimeve, literatura, temat për 

çdo provim përcaktohen dhe në syllabusin e lëndës të hartuar nga pedagogu. Në programin e 

lëndës studentët njihen edhe me proçedurat e vlerësimit [Evidenca 4.15];[Evidenca 4.16]. UV 

bën të njohura (shpall në vende të dukshme) kriteret dhe proçedurat e diplomimit të miratuara 

bazuar në rregulloren e UV-së dhe specifikat e fakulteteve, të cilat janë të afishuara publikisht 

në mjediset e fakulteteve si dhe në faqen elektronike [http://univlora.edu.al/en/rregullorja]. 

Edhe pse anonimiteti nuk respektohet gjatë korrigjimit të provimeve semestrale, rezultatet e çdo 

provimi duhet të editohen jo më larg se 48 orë nga data e zhvillimit të tij. Pas shpalljes së 

rezultateve, në rast paqartësish studentët kanë të drejtë që të shikojnë personalisht tezën në prani 

të stafit akademik të kursit për sqarimet e duhura. Një praktikë e mirë në respektimin e 

anonimatit është implementuar nga FSHP me mbrojtjen e diplomës me provim formues të 

përgjithshëm. Proçedurat dhe modalitetet e mbrojtjes së diplomës janë sanksionuar në 

rregulloren e diplomimit, pjesë e rregullores së departamenteve [Evidenca 4.1.1]. Një ditë pas 

shpalljes së rezultateve të provimit pranohen dhe vlerësohen ankesat e studentëve [Evidenca 

1.2]. Ankimimi i rezultateve të provimeve shqyrtohet nga një komision i ngritur në përputhje 

me rregulloren e provimeve [Evidenca 4.17]. Studentët kanë akses në rezultatet personale të 

provimeve përmes sistemit elektronik, duke respektuar parimin e konfidencialitetit. Secili nga 

studentët ka username dhe password personal të sistemit elektronik 

[https://www.univlora.esse3.u-gov.rash.al/Home.do] dhe në mungesë të sistemit, rezultati në 

përputhje me parimin e konfidencialitetit i komunikohet drejtpërdrejt nga personeli akademik. 

Programet e studimeve janë objekt i përmirësimit të vazhdueshëm të tyre në funksion të 

rritjes së cilësisë.  

 

Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%204.14%20Vendim%20Senati%2002%20per%20%20%20literaturen.PDF
Evidenca%204.15%20Vendim%20Procedura_Miratim%20syllabusi.PDF
http://univlora.edu.al/portfolio/biblioteka
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
http://univlora.edu.al/en/rregullorja
Evidenca%204.15%20Vendim%20Procedura_Miratim%20syllabusi.PDF
Evidenca%204.16%20FSHP%20Shembull%20syllabusi.pdf
http://univlora.edu.al/en/rregullorja
Evidenca%20%204.1.1%20Rregullorja.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%204.17%20Procedura%20e%20ankimit%20te%20nje%20studenti%20per%20vleresimin.pdf
https://www.univlora.esse3.u-gov.rash.al/Home.do


41 

 

UV vlerëson rregullisht pedagogët  në lidhje me zbatimin cilësor të programeve të studimeve jo 

vetëm në aspektin e mësimdhënies, por edhe në atë të kërkimit shkencor, kualifikimit dhe 

kontributit intelektual në institucion. Kjo realizohet nëpërmjet analizave vjetore të veprimtarisë 

jo vetëm në nivel institucional [Evidenca 1.21] por edhe në nivel fakulteti dhe departamenti 

[Evidenca 1.28];[Evidenca 4.6]. Vlerësimi i pedagogëve kryhet edhe nëpërmjet plotësimit 

periodik të formularit të vlerësimit të kapaciteteve njerëzore në fushën akademike e kërkimore–

shkencore [Evidenca 4.18]. Vlerësimi i kërkimit shkencor dhe integrimi i tij në mësimdhënie është 

pjesë edhe e strategjive të departamenteve [Evidenca 4.19]. Studentët përfshihen në vlerësimin e 

pedagogëve dhe në atë të zbatimit të programeve të studimeve nëpërmjet anketimeve të kryer 

në nivel institucional [http://univlora.edu.al/arkiva/5191]. Një praktikë e mirë ka filluar të 

aplikohet nga FSHP, ku formulari i vlerësimit të pedagogëve nga studentët si dhe ai i 

vlerësimit të programeve të studimeve nga personeli akademik dhe studentët është bërë pjesë e 

rregullores, dhe si i tillë synohet të aplikohet në çdo semestër mësimor, në funksion të 

përmirësimit dhe rritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies[Evidenca 4.1]. Në 

UV rezultatet e provimeve dhe konkurseve publikohen. Studentët kanë akses individual në sistemin 

elektronik të universitetit, [https://www.univlora.esse3.u-gov.rash.al/Home.do] ndërkohë që, 

rezultatet e konkurseve afishohen edhe në mjediset e institucionit. Cilësia e programeve të 

studimeve vlerësohet edhe nga statistikat e punësimit të të diplomuarve në programet e 

studimit te ofruara nga UV. Nëse i referohemi FSHP, kalueshmëria e studentëve në provimin 

e shtetit për marrjen e liçencës për ushtrimin e profesionit të infermierit për vitin 2016 ka qenë 

68.7% (Bsc. Infermier i përgjithshëm) dhe 67% (Bsc Infermieri Mami). Gjithashtu, 38% e të 

diplomuarve në FSHP gjatë vitit 2016 kanë tërhequr programet e studimit për punësim jashtë 

shtetit. Janë tërhequr 20 suplemente diplome dhe 13 formularë për punë sezonale nga studentë 

që ende vazhdojnë studimet. Edhe numri i të diplomuarve në FSHP të punësuar brenda vendit 

është i lartë [Evidenca 1.28]. Në përputhje me tregun e punës dhe kërkesat aktuale për punësim, 

merren parasysh dhe kërkesat e studentëve për përmirësim dhe përshtatje të kurrikulave 

mësimore në përputhje me këto kërkesa [Evidenca 4.20]. Ndërkohë që, UV ndjek dhe mbështet 

studentët për t’i mbajtur ata të informuar në lidhje me vendimet që duhet të marrin për të 

realizuar potencialet e tyre në një treg dinamik dhe në rritje 

[http://univlora.edu.al/en/?s=alumni]. 

Institucioni ndjek një politikë të qartë për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies.  

 

UV ka struktura ndihmëse që  promovojnë përmirësimin e vazhdueshëm të mësimdhënies. Krijimi 

i qendrës LLL, një nga objektivat specifik të stratagjisë së UV për vitin 2008-2013 është një 

shembull i këtyre strukturave ndihmëse [Evidenca 

3.13];[http://univlora.edu.al/en/?s=qendra+life+long+learning]. Ndërkohë, edukimi në vazhdim 

Evidenca%201.21.-raporti%20vjetor.PDF
Evidenca%201.28%20%20%20FSHP%20-%20raporti%20vjetor%202016.pdf
Evidenca%204.6%20FSHT%20Analiza%20e%20punes%20%202014.pdf
Evidenca%204.18%20Formularet%20e%20kerkimit%20shkencor%20te%20asambluar.pdf
Evidenca%204.19%20stratagjia%20departamenti%20i%20infermierise%20FSHP.PDF
http://univlora.edu.al/arkiva/5191
Evidenca%204.1%20Rregullore%20FSHP%20+%20shtojca.pdf
https://www.univlora.esse3.u-gov.rash.al/Home.do
Evidenca%201.28%20%20%20FSHP%20-%20raporti%20vjetor%202016.pdf
Evidenca%204.20%20Pershtatje%20ne%20kurrikul%20per%20tregun%20e%20punes,%20kerkese%20per%20%20gjermanishten%20FSHP.pdf
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Evidenca%203.13%20Strategjia%20e%20Zhvillimit%20UV%20%20%202008-2013.pdf
Evidenca%203.13%20Strategjia%20e%20Zhvillimit%20UV%20%20%202008-2013.pdf
http://univlora.edu.al/en/?s=qendra+life+long+learning
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është pjesë e stratagjive afatmesëm të fakulteteve [Evidenca 3.14]. UV për eksperimentimin në 

mësimdhënie ka mekanizma mbështetëse. Në UV ka ekzistuar QKSH [Evidenca 4.21] dhe struktura e re 

organizative e miratuar e UV parashikon ngritjen e 5 QKSH, të cilat një nga objektivat kryesor të tyre kanë 

integrimin e kërkimit shkencor në mësimdhënie [Evidenca 1.16];[Evidenca 4.22];[Evidenca 

4.23];[Evidenca 4.24]. Në ndihmesë të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së mësimdhënies 

UV kualifikon personelin  akademik në fushën e kërkimit shkencor jo vetëm nëpërmjet ofrimit 

të programeve të doktoratës dhe dhënies së titujve akademik për personelin akademik të UV 

[Evidenca 1.27];[Evidenca 2.3] por edhe me trajnime të vazhdueshme të personelit 

akademik për përmirësimin e mësimdhënies. Marrëveshjet e bashkëpunimit që UV ka me 

universitete të ndryshme kryesisht jashtë vendit kanë në fokus mobilitetin e stafit dhe të 

studentëve [Evidenca 1.33];[Evidenca 1.34];[Evidenca 2.8]. Gjithashtu, në sajë të këtyre 

bashkëpunimeve UV është partnerë në disa projekte të rëndësishme ku kualifikimi i personelit 

akademik është një ndër prioritetetet [Evidenca 1.31]. UV është përgjegjës për cilësinë e 

mësimdhënies. Shembull i këtij proçesi janë raportet e vetëvlerësimit të fakulteteve të UV të 

kryera në 2013 [Evidenca 3.8] ndërkohë që, struktura e re organizative e miratuar e UV në 

përputhje me Ligjin Nr.80/2015 [http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/ligje/ligj-nr-80-2015-

per-arsimin-e-larte-dhe-kerkimin-shkencor-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte-ne-republiken-e-

shqiperise&page=1] ka parashikuar ngritjen e njësisë së sigurimit të brendshëm të cilësisë, që 

si objektiva kryesor do të ketë vlerësimin dhe krahasimin me standartet e kërkuara të cilësisë së 

programeve të studimeve të ofrura nga UV [Evidenca 4.25]. Për realizimin e programeve të 

studimeve, UV vë në dispozicion infrastrukturën e nevojshme, jo vetëm nëpërmjet aseteve që 

disponon vetë por edhe nëpërmjet bashkëpunimeve me institucione të ndryshme, kryesisht për 

punë laboratorike dhe praktika mësimore [Evidenca 3.11];[Evidenca 3.30]. Për përmirësimin e 

mësimdhënies dhe zbatimin e programeve të studimeve në UV nuk angazhohet vetëm personeli 

akademik por edhe personeli ndihmës mësimor-shkencor, administrativ dhe laborant [Evidenca 

2.4].  

Kërkimi: Rezultatet e kërkimit, përhapja, vlerësimi dhe transferimi i tyre. 

Departamenti, si njësi bazë e institucionit, evidenton anët e tij të forta dhe dobësitë në 

fushën e kërkimit shkencor.  

 

Departamenti është njësi bazë mësimore-kёrkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene dhe 

grupon disiplinat mësimore respektive. UV në përbërje të tij ka 4 fakultete dhe 17 departamente 

[Evidenca 1.22]. Departamenti organizohet në grupe mësimore e kërkimore [Evidenca 4.26]. 

Veprimtaria e këtyre grupeve është në funksion të programimit, zhvillimit, organizimit dhe 

administrimit të veprimtarisë së mësimdhënies në programet e studimit si dhe në përcaktimin e 

prioriteteve që ka departamenti në fushën e kërkimit shkencor [Evidenca 4.1.1]. Departamenti 

Evidenca%203.14%20Strategji%20te%20njesive%20kryesore%20dhe%20baze.pdf
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http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/ligje/ligj-nr-80-2015-per-arsimin-e-larte-dhe-kerkimin-shkencor-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte-ne-republiken-e-shqiperise&page=1
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nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies, veprimtaritë kërkimore ose 

artistike, duke respektuar lirinë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të 

shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare në dispozicion. Çdo anëtarë i stafit akademik 

plotëson marrëveshjen për organizimin e kohës vjetore të punës për personelin akademik në 

IAL publike, ku përveç mësimdhënies së normuar vjetore vlerësohet edhe veprimtaria 

kërkimore shkencore dhe për zhvillim e transferim teknologjie apo krijuese. Kjo marrëveshje 

nënshkruhet si nga anëtari i stafit akademik dhe nga drejtuesi i departamentit [Evidenca 

3.21];[Evidenca 3.22]. Departamenti në UV mbështet në mënyrë transparente dhe të hapur 

grupet kërkimore shkencore si dhe përgjigjet për financimin e këtyre grupeve. Në fillim të çdo 

viti akademik, ku përcaktohen dhe prioritet e kërkimit, grupet kërkimore hartojnë një projekt 

buxhet në lidhje me veprimtaritë që kanë në plan të kryejnë [Evidenca 4.27];[Evidenca 2.11]. 

Departamenti përgjigjet për ecurinë e punës kërkimore shkencore të grupeve kërkimore dhe 

bazuar në rezultatet e punës se tyre sugjeron vazhdimësinë apo ndërprerjen e bashkëpunimit me 

to [Evidenca 4.28]. 

Institucioni inkurajon zhvillimin, dinamizmin dhe kërkimin shkencor.  

 

UV mbështet grupet dhe projektet kërkimore shkencore të reja bazuar në burimet financiare të 

miratuara [Evidenca 4.29]. Zyra e Projekteve, Investimeve dhe Aktiviteteve shkencore, 

[http://univlora.edu.al/en/?portfolio=3477] në UV siguron bashkëpunime me struktura të tjera 

kërkimore, të cilat inkurajojnë zhvillimin dhe dinamizmin e kërkimit shkencor nëpërmjet 

pjesëmarrjes në Projekte Tempus dhe në programe që financojnë projekte kërkimi nga donator 

të ndryshëm brenda dhe jashtë vendit [Evidenca 1.31];[Evidenca 1.35];[Evidenca 

2.20];[Evidenca 4.30]. Gjithashtu, UV në funksion të përmirësimit të cilësisë në lidhje me 

kërkimin, zhvillimin dhe inovacionin siguron ndërveprim midis strukturave dhe institucioneve 

të ndryshme, private ose publike, brenda dhe jashtë vendit [Evidenca 1.32]. 

Institucioni përqendrohet në ndërkombëtarizimin e kërkimit  

UV angazhohet për mbledhjen dhe ndërkombëtarizimin e kërkimit dhe shpërndarjen e 

informacionit në laboratorët e tij jo vetëm nëpërmjet miratimit të politikave të 

ndërkombëtarizmit [Evidenca 1.20];[Evidenca 4.33] por edhe të adoptimit të Strategjisë së 

Burimeve Njerëzore në Kërkim, [http://univlora.edu.al/arkiva/7944] për përmirësim të cilësisë 

së veprimtarisë kërkimore shkencore universitare, rritjen e mundësive për punësim të 

studiuesve të rinj si dhe organizimin e eventeve shkencore të përbashkëta. Gjithashtu, 

pjesëmarrja e UV në projekte të ndryshme ndërkombëtare është pjesë e angazhimit të 

institucionit për t’iu përgjigjur ofertave evropiane në fushën e kërkimit shkencor [Evidenca 

1.35];[Evidenca 4.34]. UV për periudhën 2014-2017 ka organizuar 20 konferenca dhe seminare 

Evidenca%203.21%20Marreveshje%20per%20organizimin%20e%20kohes%20vjetore%20per%20personel%20akademik%20ne%20IAL_FSHT_FSHH.pdf
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Evidenca%201.20%20Vendim%20Senati%20Nr.%2078_Strategjia%20e%20nderkombetarizimit%20te%20UV.pdf
Evidenca%204.33%20%20Vendim%20Senati%20Nr.%2077%20studentet%20e%20diaspores.pdf
http://univlora.edu.al/arkiva/7944
Evidenca%201.35%20PROJEKTET%20ERASMUS.pdf
Evidenca%201.35%20PROJEKTET%20ERASMUS.pdf
Evidenca%204.34%20PROJEKTET%20KERKIMORE%20FSHP.PDF


44 

 

në fushën e kërkimit shkencor me tematika të ndryshme [Evidenca 4.35] si dhe ka nënshkruar 

marrëveshje partneriteti me institucione të huaja të arsimit të lartë [Evidenca 1.32];[Evidenca 

4.31];[Evidenca 4.32]. Pjesë e stratagjisë së ndërkombëtarizimit të UV është dhe organizmi i 

takimeve ceremoniale lidhur me dhënien e titujve akademik personaliteve të huaja në fushën e 

akademizmit dhe jo vetëm [Evidenca 4.36];[Evidenca 4.37] 

[http://univlora.edu.al/?s=honoris+causa]. 

Institucioni përcakton fushat parësore të kërkimit shkencor.  

Departamenti dhe grupet kërkimore përcaktojnë prioritetet që ka institucioni në fushën e 

kërkimit shkencor [Evidenca 3.14]. Politika mbështetëse për inovacionet/shpikjet në UV 

pasqyrohet shumë mirë në strukturën e re organizative të UV, ku është miratuar krijimi 5 QKSH 

që do të operojnë në çdo fakultet të UV [Evidenca 1.16]. Gjithashtu, nëpërmjet analizës vjetore 

të hapur të kryer në nivel institucional, fakulteti apo departamenti favorizohet debati shkencor 

në fushat parësore të kërkimit shkencor [Evidenca 1.21]. 

Institucioni zbaton prioritetet kërkimore shkencore.  

 

UV siguron mjetet për zbatimin e prioriteteve të përcaktuara prej tij. Në funksion të këtyre 

prioriteteve është dhe hapja e laboratorëve të rinj si dhe rekrutimi shtesë i personelit laborant 

dhe ndihmës-mësimor [Evidenca 2.4]. Në funksion të strategjisë për zhvillim të UV, është dhe 

ka qenë në prioritetet e institucionit  rekrutimi i personelit akademik të kualifikuar në fushën e 

kërkimit shkencor [Evidenca 2.6];[Evidenca 4.38];[Evidenca 4.39]. UV zbaton politikat prioritare 

të hartuara në fushën e kërkimit shkencor nëpërmjet menaxhimit të grantit të punës kërkimore-

shkencore dhe veprimtarive krijuese të akorduar nga MAS 

[http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/ligje/ligj-nr-80-2015-per-arsimin-e-larte-dhe-

kerkimin-shkencor-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte-ne-republiken-e-

shqiperise&page=1];[Evidenca 2.11]. 

Institucioni siguron vazhdimësi në fushën e kërkimit shkencor.  

 

Prioritetet e kërkimit shkencor janë në fokus të objektivave institucionalë të UV [Evidenca 

1.16]. UV ndjek një veprimtari të qartë të zhvillimit të kërkimit shkencor në raport me 

kapacitetet e tij. Plotësimi i marrëveshjes për organizimin e kohës vjetore të punës për 

personelin akademik në IAL publike vlerëson edhe veprimtarinë kërkimore shkencore dhe për 

zhvillim e transferim teknologjie apo krijuese të personelit akademik [Evidenca 

3.21];[Evidenca 3.22]. Nëpërmjet përfshirjes së doktorantëve në grupet kërkimore shkencore 

në UV, synohet integrimi efektiv i tyre në veprimtarinë kërkimore shkencore [Evidenca 

Evidenca%204.35%20Konferenca%20dhe%20seminare%20UV%202014-2017.pdf
Evidenca%201.32%20Lista%20e%20MAREVESHJEve%20UV%20me%20institucione%20brenda%20vendit.pdf
Evidenca%204.31%20%20FSHP+TEI%20KRETE.pdf
Evidenca%204.31%20%20FSHP+TEI%20KRETE.pdf
Evidenca%204.32%20%20FSHP+%20LAB%20OF%20IONIAN%20UNIVERSITY%20OF%20Greece.pdf
Evidenca%204.36%20Vendim%20Senati%20Nr.%2086.PDF
Evidenca%204.37%20Vendim%20SA%20per%20dhenie%20titulli%20dr.%20honoris.PDF
http://univlora.edu.al/?s=honoris+causa
Evidenca%203.14%20Strategji%20te%20njesive%20kryesore%20dhe%20baze.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidenca%201.21.-raporti%20vjetor.PDF
Evidenca%202.4%20Per%20personelin%20ndihmes%20akademik.pdf
Evidence%202.6%20Vendim%20Senati%20nr.%2007,%20date%2010.02.2016.PDF%20Kriteret%20e%20punesimit%20staf%20Akademik.pdf
Evidenca%204.38%20Vendim%20Senati%202015%20kritere%20UV%20per%20perzgjedhje%20stafi.PDF
Evidenca%204.39%20Vendim%20Senati%202013%20kritere%20UV%20per%20perzgjedhje%20stafi.PDF
http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/ligje/ligj-nr-80-2015-per-arsimin-e-larte-dhe-kerkimin-shkencor-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte-ne-republiken-e-shqiperise&page=1
http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/ligje/ligj-nr-80-2015-per-arsimin-e-larte-dhe-kerkimin-shkencor-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte-ne-republiken-e-shqiperise&page=1
http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/ligje/ligj-nr-80-2015-per-arsimin-e-larte-dhe-kerkimin-shkencor-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte-ne-republiken-e-shqiperise&page=1
Evidence%202.11%20Draft%20Buxheti%202017.PDF
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidenca%203.21%20Marreveshje%20per%20organizimin%20e%20kohes%20vjetore%20per%20personel%20akademik%20ne%20IAL_FSHT_FSHH.pdf
Evidenca%203.21%20Marreveshje%20per%20organizimin%20e%20kohes%20vjetore%20per%20personel%20akademik%20ne%20IAL_FSHT_FSHH.pdf
Evidenca%203.22%20Formulari%20Marreveshje%20per%20organizimin%20e%20kohes%20vjetore%20te%20punes%20per%20personelin%20akademik%20ne%20IAL%20publike.pdf
Evidenca%204.40%20Grupet%20mesimore-kerkimore%20FGJH.PDF
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4.40];[Evidenca 4.41]. Gjithashtu, politika e përfshirjes së studiuesëve të rinj në projektet 

kërkimore pasqyrohet në përfshirjen e studentëve të ciklit të parë, të dytë të studimeve në 

projekte kërkimore, si pjesë e vlerësimit vjetor të tyre në lëndë të caktura apo në udhëheqjen e 

një teme diplome nga pedagogët e UV në ciklet e studimeve master shkencor [Evidenca 3.37]. 

UV ndjek një politikë favorizuese për mobilitetitin e personelit akademik që angazhohet në 

veprimtari kërkimore shkencore. Një pjesë e stafit akademik të UV janë lektorë në universitete 

të huaja [Evidenca 4.42]. Për të nxitur rritjen e cilësisë dhe ndërkombëtarizimin e studimeve, 

fton, për veprimtari kërkimore dhe mësimdhënie, personel akademik të huaj, për periudha të 

kufizuara kohore [Evidenca 1.37]. 

Institucioni bën të njohura rezultatet në fushën e kërkimit shkencor.  

 

UV ndjek një politikë mbështetëse për organizimin e simpoziumeve shkencore dhe seminareve 

ndërkombëtare. Në vitet e fundit janë organizuar në total 20 konferenca kombëtare ku UV ka 

qenë mbështetës dhe bashkëpuntor [Evidenca 4.35]. Politika mbështetëse për publikimet e 

rezultateve në fushën e kërkimit shkencor pasqyrohet në veprimtarinë e zyrës së publikimeve 

pranë UV. Nga 419 autorë që kanë botuar te Buletini Shkencor ISSN 210-6719, 238 kanë qenë 

pjesë e stafit akademik të UV. Publikimi kryhet në gjuhën shqipe dhe angleze pa tarifë për botim 

[Evidenca 4.43]. Buletini është i aksesueshëm online, i hapur për të gjithë të interesuarit, staf, 

student dhe jo vetëm [http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2016/01/Numer-3-Vellimi-2-

2015.pdf]. Ndërkohë që, nëpërmjet organizmit të konferencave kombëtare në UV synohet nxitja 

e kulturës kërkimore në nivel rajonal dhe kombëtar. Një pjesë e punimeve të këtyre 

bashkëpunimeve janë botuar te buletini si numra special të tij [Evidenca 4.43]. DGJH ka organ 

botues shkencor që botohet në bashkëpunim me Albanian Society for the Study of English 

[Evidenca 4.44]. 

Institucioni ndjek një politikë të vlerësimit dhe transferimit të rezultateve në fushën e 

kërkimit shkencor.  

 

Struktura e re organizative e miratuar e UV në përputhje me prioritetet për kërkimin shkencor, 

teknologjinë dhe informacionin ështe konceptuar në funksion të vlerësimit të ecurisë së 

rezultateve në fushën e kërkimit shkencor jo vetëm me emërimin e një zv. Rektori për Kërkimin 

shkencor por edhe me ngritjen e Njësisë së sigurimit të brendshëm të cilësisë [Evidenca 1.16]. 

UV ndjek një politikë për promovimin e rezultateve në fushën e kërkimit shkencor nëpërmjet 

bashkëpunimeve dhe organizimit të konferencave të ndryshme [Evidenca 4.35]. Gjithashtu, 

politika për mbrojtjen e pronësisë ne veprimtarinë kërkimore-botuese; intelektuale, si dhe 

praktikën e mirë në veprimtarinë kërkimore-botuese reflektohet në dhënien e të drejtave 

Evidenca%204.40%20Grupet%20mesimore-kerkimore%20FGJH.PDF
Evidenca%204.41%20GR%20KERKIMORE%20SHKENCORE%20FSHP.PDF
Evidenca%203.37%20Vendim%20Senati%2009-%20Per%20noten%20mesatare%20per%20tezen%20e%20diplomes.PDF
Evidenca%204.42%20%20lista%20e%20lektoreve%20te%20UV%20jashte.pdf
Evidenca%201.37%20%20lista%20e%20lektoreve%20te%20huaj.PDF
Evidenca%204.35%20Konferenca%20dhe%20seminare%20UV%202014-2017.pdf
Evidenca%204.43%20Publikime%20UV.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2016/01/Numer-3-Vellimi-2-2015.pdf
http://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2016/01/Numer-3-Vellimi-2-2015.pdf
Evidenca%204.43%20Publikime%20UV.pdf
Evidenca%204.44%20botime%20-fshh.PDF
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidenca%204.35%20Konferenca%20dhe%20seminare%20UV%202014-2017.pdf
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ekskluzive për vetë studiuesit dhe organizimit të aktiviteteve ku promovohen libra, autorë dhe 

tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore dhe letrare [http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-

e-drejtorise-se-komunikimit]. Aktivitete të ndryshme promocionale dhe komunitare kryesisht 

në fushën e shëndetit organizohen nga FSHP [Evidenca 1.28];[Evidenca 4.45]. Nxitja dhe 

inkurajimi i UV për kërkuesit e rinj në ndërmarrjen e inisiativave vetjake në fushën e kërkimit 

shkencor pasqyrohet në pjesëmarrjen e këtyre kërkuesve në konferenca dhe simpoziume të 

organizuar jashtë vendit, dhe që UV u mundëson rimbursim ekonomik të shpenzimeve 

[Evidenca 2.9]. Për transferimin e rezultateve në fushën e kërkimit shkencor, UV bashkëpunon 

me biznesin vendas dhe të huaj dhe me faktorët ekonomikë dhe social. Shembuj të këtyre 

bashkëpunimeve janë marrëveshjet e fakulteteve për kryerjen e praktikave mësimore [Evidenca 

3.11];[Evidenca 3.30]. Veprimtaria botuese shkencore e UV është përfaqësuar me botimin e 

Buletinit shkencor, ndërkohë që me miratimin e struktures së re do të funksionoj dhe sektori i 

shërbimit të librit (shtypshkronjë dhe ebook) [Evidenca 1.16]. Informimi i vazhduar i UV në 

lidhje me veprimtarinë kërkimore shkencore të personelit akademik të tij sigurohet jo vetëm me 

plotësimin periodik të formularit të veprimtarisë akademike nga çdo anëtar i stafit akademik 

por edhe nëpërmjet analizës vjetore institucionale [Evidenca 1.21];[Evidenca 4.18]. 

Përfundimet dhe Vlerësimi  

 

UV siguron zbatimin në kushte të përshtatshme të programeve të studimeve të shpallura. 

Studentët e UV që kanë shlyer të gjitha detyrimet e një programi studimi, pajisen me diplomën 

përkatëse, e cila është dokument zyrtar. Anonimati gjatë provimeve respektohet kryesisht, tek 

provimi formues i diplomës në FSHP. Në funksion të rritjes së cilësisë programet e studimeve 

që ofrohen në UV janë objekt i përmirësimit të vazhdueshëm të tyre, ndërkohë që UV ndjek një 

politikë të qartë për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies. Në UV, departamenti si njësi bazë 

e institucionit, evidenton anët e tij të forta dhe dobësitë në fushën e kërkimit shkencor. 

Gjithashtu, UV inkurajon zhvillimin, dinamizmin dhe kërkimin shkencor nëpërmjet 

përqendrimit në ndërkombëtarizimin e kërkimit, përcaktimit të fushave parësore të kërkimit 

shkencor dhe zbatimit të prioriteteve kërkimore shkencore. UV siguron vazhdimësi në fushën e 

kërkimit shkencor, bën të njohura rezultatet dhe  ndjek një politikë të vlerësimit dhe transferimit 

të këtyre rezultateve. Bazuar mbi analizat dhe evidencat e raportuara në këtë raport, grupi i 

Vetevlerësimit konkludon se në UV standartet për fushën e mësimdhënies, mësimnxënies, 

vlerësimit dhe kërkimit përmbushen plotësisht.    

  

http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-e-drejtorise-se-komunikimit
http://univlora.edu.al/portfolio/zyra-e-drejtorise-se-komunikimit
Evidenca%201.28%20%20%20FSHP%20-%20raporti%20vjetor%202016.pdf
Evidenca%204.45%20community%20services.pdf
EVidence%202.9%20Procedure%20Rimbursimi%20Konference.pdf
Evidenca%203.11%20Qendra%20e%20trajnimit%20te%20detares.PDF
Evidenca%203.11%20Qendra%20e%20trajnimit%20te%20detares.PDF
Evidenca%203.30%20Lisa%20e%20marrveshjeve%20profesionale.pdf
Evidnca%201.16.%20-%20Vendim%20Senati%2010%20date%2027.01.2017.pdf
Evidenca%201.21.-raporti%20vjetor.PDF
Evidenca%204.18%20Formularet%20e%20kerkimit%20shkencor%20te%20asambluar.pdf
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5 FUSHAT E VLERËSIMIT: STUDENTËT DHE MBËSHTETJA E TYRE 

Studentët: Nga regjistrimi deri te punësimi 

Institucioni ndjek një politikë korrekte për pranimin e studentëve të rinj.  

 

Pranimi i studentëve në UV, realizohet bazuar në nenin 74, 76 dhe 78 të Ligjit Nr. 80/2015, 

“PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E 

ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” si dhe në vetë kriteret e 

parashikuara në nenin 25 [Evidenca 1.1] dhe nenin 39 [Evidenca 1.2] si dhe në kriteret e 

propozuara nga njësitë bazë dhe të miratuara nga SA i Institucionit [Evidenca 3.5];[Evidenca 

3.5.1]. UV bazohet në mësimdhënie bashkëkohore sipas standardeve ndërkombëtare dhe 

programet gjithpërfshirëse për zhvillimin e studentëve duke e sanksionuar këtë si pjesë e 

misionit të tij. UV merr çdo iniciativë me qëllim përmbushjen e kërkesave si pjesë e të drejtës 

së studimit në të treja nivelet [Neni 3 dhe Neni 4/3 Evidenca 1.1]. Institucioni është përzgjedhës 

në standardet e pranimit dhe synon si studentët tradicional edhe ata jotradicional. UV përpiqet 

në mënyrë të vecantë të lokalizojë dhe pranojë studentët me disavantazhe por që kanë një 

potencial të fortë për sukses akademik [neni 4 Evidenca 1.2]. 

Informimi i studentëve të ardhshëm realizohet përmes Sektorit të Këshillimit të Studentëve 

[Evidenca 1.16] që ka mbajtur emrin, Qendra e Këshillimit dhe Karrierës, Alumnit dhe 

Transparencës Administrative, e cila çdo vit organizon “ditën e dyerve të hapura” (open day) 

me maturantët [Evidenca 2.7];[Evidenca 3.2].  

Menjëherë sapo studenti merr një status të tillë në UV, ai konsiderohet si student me të drejta 

të plota. Studentët e rinj kanë të drejtën të jenë të përfaqësuar në Këshillat Studentor (KS). Ata 

gëzojnë cdo lloj faciliteti të mundshëm, ashtu si edhe studentët e tjerë. Kanë akses të plotë në 

bibliotekën e Universitetit, menjëherë kanë ID-in e tyre dhe nisin komunikimin zyrtar me 

pedagogët dhe pjesën tjetër të stafit të UV, marrin pjesë në workshope, trajnime, projekte, në 

biseda të hapura me stafin akademik, integrohen nga Sektori i Këshillimit të Studentëve, në 

dhënien e mendimit për ndryshimin e kurrikulave si dhe në aktivitete të tjera që Universiteti 

ofron për studentët. 

Institucioni mban lidhje me Drejtoritë Arsimore Rajonale për sa i përket informimit të 

maturantëve, por edhe për realizimin e praktikave profesionale për programet e mësuesisë. 

Gjithashtu këto lidhje shërbejnë edhe për realizimin e praktikave profesionale dhe punësimin e 

të diplomuarve [Evidenca 5.1];[Evidenca 5.1.1]. 

UV ka ngritur struktura të veçanta për informimin dhe pritjen e studentëve të rinj. Qendra e 

Këshillimit dhe Karrierës, Alumnit dhe Transparencës Administrative, tani më Sektorit të 

Këshillimit të Studentëve, specialistët e së cilës këshillojnë studentët në procesin e regjistrimit 

Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%203.5%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20SA.pdf
Evidenca%203.5.1%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20Fak.Dep.pdf
Evidenca%203.5.1%20Kriteret%20e%20pranimit%20te%20studenteve%20Fak.Dep.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
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Evidence%202.7%20Activity%20List%202015-2016%20and%20BROCHURES%20UV.pdf
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Evidenca%205.1%20MARREVESHJE%20E%20UV%20ME%20DAR%20%202014.pdf
Evidenca%205.1.1%20Lista%20e%20marrev%20me%20DAR.pdf
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dhe fillimit të shkollimit. Asistojnë studentët përmes njohjes së legjislacionit, për mundësinë e 

përzgjedhjes së kurrikulave, pjesmarrjen në organizime studentore, mundësinë e përfitimeve 

financiare etj [Evidenca 1.16]. Sekretaritë Mësimore pranë cdo njësie bazë, janë kontakti i 

drejtpërdrejtë i studentit me UV, pasi e gjithë procedura e regjistrimit të tyre realizohet pikërisht 

pranë sekretarisë mësimore. Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë, e cila pajis studentët 

me emrin identifikues dhe fjalëkalimin për të hyrë në sistemin online, si dhe udhëzon studentët 

mbi procedurat e regjistrimit [neni 54 dhe 55 Evidenca 1.2]. I gjithë funksionimi i IT 

rregullohet tani më sipas Rregullores së Programit  të Dixhitalizimit Universitar ESSE3 

[Evidenca 1.11]. 

Institucioni ndjek një politikë të afrimit dhe mirëpritjes së studentëve të huaj dhe synon nxitjen 

e mobiliteteve të studentëve të huaj, përmes marrëveshjeve ndërinstitucionale. Kjo arrihet 

përmes marrëveshjeve të Institucionit në kuadër të programeve Erasmus, por edhe përmes 

procedurave të njohjes dhe ekuivalentimit të diplomave apo periudha të studimit [neni 32 

Evidenca 1.1];[neni 58 Evidenca 1.2];[Evidenca 1.35]. Deri tani numërohen (7) shtatë 

marrëveshje të tilla në kuadër të programit Erasmus. Me qëllim përthithjen dhe integrimin e 

studentëve të huaj Institucioni ka miratuar Strategjinë e Ndërkombëtarizimit të Universitetit 

“Ismail Qemali”, Vlorë [Evidenca 1.20];[Evidenca 1.32].  

Krahas tërheqjes së studentëve të huaj, UV ndjek politika edhe për afrimin e studentëve të 

diasporës [Evidenca 4.33]. 

I gjithë personeli akademik ka detyrimin, që për një numër të arsyeshëm orësh, çdo javë duhet 

të jetë në dispozicion të studentëve për konsultim në zyrën e vet [neni 83 Evidenca 1.2]. 

Pedagogu ka detyrimin ti bëj të njohura këto orare edhe në syllabusin e cdo lënde, që ai dorëzon 

pranë sekretarisë mësimore dhe në faqen zyrtare të UV. 

Politikave të pranimit të studentëve i përgjigjet edhe një staf akademik i mirëplanifikuar bazuar 

në standarde. Qëllimi i UVështë të garantojë standarde të larta të mësimdhënies edhe duke patur 

parasysh raportin student/pedagog. Ky raport për çdo fakultet vijon si në tabelat e pasqyruara 

[Evidencën 5.2]. 

Institucioni ndjek një politikë të informimit të studentëve dhe siguron komunikimin 

ndërmjet tyre dhe personelit akademik.  

Në UV janë ngritur struktura organizative, që garantojnë të drejtën për t’u informuar studentëve. 

Informimi i studentëve realizohet nga Sektori i Këshillimit të Studentëve si dhe përmes 

Drejtorisë së Informacionit dhe Teknologjisë”, tani Drejtoria e IT dhe Statistikave si dhe përmes 

sekretarive mësimore [Evidenca 1.16]. Një rol shumë të rëndësishëm në këshillimin dhe 

orientimin e studentëve, luajnë edhe Këshilltarët Akademik të vendosur pranë çdo 

departamenti. Duke qenë të vendosur në mënyrë të tillë, ata janë më pranë nevojave dhe 
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kërkesave të studentëve dhe i ndihmojnë studentët në hartimin e planeve të studimit dhe 

verifikimin e detyrimeve të pashlyera të këtyre të fundit. Me miratimin e strukturës së re 

organike është propozuar suprimimi i rolit të këshilltarit me atë të koordinatorit për 

marrëdhëniet me studentët neni [85 i Evidenca 1.2];[Evidenca 1.16]. 

UV disponon mjete të komunikimit të jashtëm si dokumentat shkresore të protokolluara, si dhe 

të pajisura me firmën e autoritetit drejtues, vulën dhe logon e Institucionit. Si mjete për të 

realizuar komunikimin e jashtëm shërbejnë edhe telefonatat, email dhe tele-konferencat. 

Website i UV është një mjet shumë i rëndësishëm për informimin e jashtëm por edhe të 

brendshëm.  

Komunikimi i brendshëm i akteve dhe njoftimeve realizohet përmes shpërndarjes së tyre tek 

organet, autoritetet drejtuese apo të gjithë personelit akademik dhe administrativ përkundrejt 

nënshkrimit përkatës mbi marrjen ne dijeni. Komunikimi i brendshëm mund të jetë edhe verbal, 

për cështje, natyra e të cilave e mundëson këtë lloj komunikimi. Për komunikimin e brendshëm 

Institucioni përdor edhe komunikimin virtual përmes emailit, njoftimet dhe komunikimet në 

“Këndin e Njoftimeve” kryesisht për studentët, si dhe përmes faqes zyrtare të UV. Komunikimi 

përmes postës elektronike realizohet vetëm për njoftime dhe vetëm në ato raste kur komunikimi 

verbal apo shkresor është i pamundur dhe kjo pamundësi është e justifikuar [Neni 7, 8 Evidenca 

1.2];[Evidenca 1.3]. 

Komunikimi dhe njoftimet e çdo lloji drejtuar personelit akademik dhe personelit të institucionit 

realizohet përmes postës elektronike zyrtare emër.mbiemër@univlora.edu.al si dhe përmes 

publikimit në faqen zyrtare të internetit www.univlora.edu.al. Faqja zyrtare dhe adresa 

elektronike mirëmbahet dhe përditësohet nga Drejtoria e IT-s dhe Statistikave [neni 7 dhe 55 

Evidenca 1.2]. 

Dosja personale dhe të dhënat personale të cdo studenti administrohen nga sekretaria mësimore, 

e cila është e detyruar të administrojë dhe përditësojë vazhdimisht dosjen e cdo studenti nga 

momenti, që ai merr një status të tillë. Sekretaria mësimore duhet të bëj një administrim me 

përgjegjshmëri të kesaj dosje duke patur parasysh edhe dispozitat ligjore mbi mbrojtjen e të 

dhënave personale [neni 26 Evidenca 1.1];[neni 54 Evidenca 1.2];[Evidenca 1.10]. 

Cdo student ka adresën e tij të emailit në formatin emër.mbiemër@univlora.edu.al  që është një 

ndër format e komunikimit midis tij dhe Institucionit. Komunikimi i personelit akademik me 

studentët bëhet i mundur edhe përmes orareve të pritjes të përcaktuara në syllabusin e çdo lënde. 

Institucioni disponon edhe numrin e telefonit të çdo studenti, i cili përdoret në rastet e 

njoftimeve që kanë urgjencë apo kur studenti mund të mos e ketë marrë njoftimin me email 

[Neni 55 Evidenca 1.2];[Evidenca 1.11]. 

Institucioni ndjek një politikë të orientimit dhe këshillimit të studentëve.  
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Orinetimi dhe këshillimi i studentëve realizohet përmes Sektorit të Këshillimit të Studentëve, 

që ka mbajtur emrin Qendra e Këshillimit dhe Karrierës, Alumnit dhe Transparencës 

Administrative [neni 10 Evidenca 1.1];[neni 13 Evidenca 1.2], Drejtoria e Informacionit dhe 

Teknologjisë si dhe sekretaria mësimore [neni 55 Evidenca 1.2]. Një rol të rëndësishëm në 

orinetimin dhe informimin e studentëve zë edhe Njësia Bazë dhe Koordinatorët Akademik të 

vendosur pranë cdo Njësie Bazë, të cilët orientojnë studentët në raport me programin e studimit, 

kurrikulat, oraret, klasat. [Neni 85 Evidenca 1.2].   

Programet e studimit mundësojnë adoptimin progresiv të studentit me ndarjen në disiplina të 

formimit bazë, karakterizuese dhe të përgjithshme si dhe disiplinat me zgjedhje ku studenti ka 

të drejtë të zgjedhi vetë ndër lëndët e ofruara në programin e studimit [neni 46 dhe 47 Evidenca 

1.2];[Evidenca 3.6.1 - 3.6.8];[Evidenca 3.7]. 

Institucioni vë në dispozicion të studentëve broshura mbi programet e studimit, që ai ofron si 

dhe mbi aktivitet e Institucionit. Një mundësi e mirë informimi dhe orientimi është edhe ajo e 

navigimit në faqen zyrtare të Institucionit në adresën www.univlora.edu.al [Evidenca 2.7]. 

Bazuar në Nenin 89 të Ligj Nr 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në IAL 

në Republikën e Shqipërisë”, Institucioni parashikon mundësinë e ndryshimit të programit të 

studimit përmes procedurës së transferimeve brenda dhe jashtë institucionit me kushtin, që 

transferimi të bëhet në programe të përafërta studimi [neni 28- 30 Evidenca 1.1];[neni 56 – 59 

Evidenca 1.2]. Sipas përcaktimeve që bën Statuti dhe Rregullorja,transferimi në programe të 

përafërta studimi është i mundur si për studentët brenda UV ashtu edhe në Institucione të tjera 

të arsimit të lartë. Të drejtën për transferim e kanë vetëm studentët që kanë siguruar të paktën 

30 kredite. Procedura e transferimit realizohet përmes Komisionit Ad’ Hoc të ngritur në 

Rektorat si dhe Komisioneve të ngritura pranë njësive bazë, të cilat kontrollojnë programin 

dalës të studimit dhe atë në të cilin studenti kërkon të aplikojë. Komisioni i Ekuivalentimit, i 

ngritur pranë Njësisë Bazë realizon njësimin e lëndëve dhe përcakton detyrimet, që studenti ka 

për të shlyer. Lista e aplikuesve më pas përcillet sërish në Rektorat dhe miratohet nga Rektori  

[Evidenca 3.34];[Evidenca 5.3]. 

Institucioni mbështet studentët e tij në të gjitha ciklet e studimeve që ofrohen, duke u dhënë 

përparësi në ciklin e dytë dhe të tretë të studimit, studentëve të po këtij Institucioni [Evidenca 

5.4]. Zyra e Këshillimit dhe Karrierës si dhe Koordinatori i studentëve pranë departamenteve 

mbështet studentët gjatë të gjithë jetës së tyre studentore në UV. Kjo zyrë orienton dhe këshillon 

studentët përgjatë të gjitha cikleve të studimit, si dhe përgjatë kalimeve nga cikli i parë i studimit 

në ciklin e dytë dhe të tretë. Zyra e këshillimit të Karrierës orienton studentët për daljen e tyre 

në tregun e punës dhe i ndjek ata edhe pas përfundimit të studimeve. 

Institucioni ndjek një politikë mbështetëse për kategori sociale të veçanta.  
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UV ndjek një politikë mbështetëse për disa kategori të studentëve në nevojë, bazuar edhe në 

VKM me subjekt këto kategori [Evidenca 5.5].  

UV ndjek politika mbështetëse edhe për studentët me prejardhje nga minoritete të ndryshme 

(p.sh romë dhe ata ballkanoegjiptian). VKM që përcakton kategoritë e studentëve, që do të 

përjashtohen apo të cilëve mund t’u reduktohen tarifat e shkollimit, përfshin në këtë kategori 

edhe grupe të tjera si jetimët, fëmijët e ish- të dënuarve apo të përndjekurve politik, fëmijët e 

policëve apo ushtarakëve të Forcave të Armatosura, që kanë humbur jetën ose janë plagosur për 

shkak të detyrës (VKM nr. 911, datë 11.11.2015 dhe VKM Nr. 903, datë 21.12.2016, VKM). 

Institucioni ndjek politika mbështetëse për studentët që angazhohen në aktivitete sportive, jo 

vetëm përmes promovimit të këtyre aktiviteteve por edhe përmes mbështetjes financiare të 

ofruara ndaj studentëve që dallojnë në aktivitete të tilla [Evidenca 5. 6]. 

Në Statutin dhe Rregulloren e UV, studimet me kohë të pjesshme kanë qenë të parashikuara si 

formë studimi krahas studimeve me kohë të plotë. Që prej vitit 2014, Institucioni nuk bën më 

pranime në programe studimi me kohë të pjesshme, por UV vazhdon t’u ofroj mundësinë 

studentëve, që janë në mbyllje të këtyre programeve të studimit, ti përfundojnë ato [Evidenca 

3.12]. 

Institucioni ofron literaturë bazë dhe ndihmëse për studentët.  

Institucioni garanton për studentët e tij, jo vetëm tekstet mësimore bazë por edhe literaturën 

plotësuese të nevojshme të miratuar dhe të rekomanduar nga cdo departament. Tekstet 

mësimore që u ofrohen studentëve janë tekste të përzgjedhura, të cilat plotësojnë standardet e 

nevojshme për t’u përdorur si tekste universitare, bazuar edhe në Vendimin e SA Nr 02. Datë 

13.01.2017 “Për miratimin e procedurave për publikime të plota universitare (tekstet 

universitare, monografitë dhe cikle leksionesh) si dhe Udhëzimin e Rektorit [Evidenca 

4.14];[Evidenca 5.7]. Fondi i literaturës bazë dhe asaj të rekomanduar gjendet pranë 

Bibliotekës së Universitetit, e cila deri më tani fondi i titujve arrin deri në 15 pesëmbëdhjet 

mijë. Institucioni ka një strukturë të posacme, që shërben për ruajtjen e dokumentacionit të 

lidhura me tekstet mësimore dhe me literaturën e përdorur. Sektori i Shërbimeve të Librit ka 

për qëllim koordinimin e nevojave të pedagogëve dhe të studentëve si dhe kryen procedurën e 

regjistrimit të librave, broshurave dhe revistave [Evidenca 1.16]. Përveç Sektorit të Shërbimeve 

të Librit, i cili mban një listë më të gjerë të literaturës që vihet në dispozicion edhe nga 

biblioteka, edhe Sektori i Standardeve dhe Kurrikulës është një tjetër strukturë ku depozitohet 

literatura e përdorur në kurset mësimore si dhe ajo e rekomanduar si literaturë shtesë.  

Institucioni ka një Bibliotekë Qëndrore (Biblioteka “Nermin Vlora Falaschi”),  e cila ndodhet 

në godinën qendrore të Universitetit, të pajisur me një literaturë të pasur dhe me ambiente 

komode. Përvec bibliotekës qendrore, një tjetër bibliotek ndodhet pranë Fakultetit të Shkencave 

Humane, edhe kjo e pajisur me një literaturë të gjerë dhe të shumllojshme. Veprimtaria e këtyre 
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bibliotekave është e pasqyruar edhe në faqen web të UV www.univlora.edu.al/biblioteka 

[Evidenca 5.8].  

Cdo vit, përpara miratimit të buxhetit, departamentet paraqesin projekt propozimet e tyre, në të 

cilat mund të përfshijnë edhe nevojën për literaturën bazë apo literaturë shtesë, e cila mund t’ju 

vijë në ndihmë pedagogëve dhe studentëve. Pasurimi i Bibliotekës realizohet edhe përmes 

dhurimeve, si rasti i dhurimit të 300 librave në kuadër të projektit të edukimit përmes kulturës, 

nga MASH [Evidenca 2.10]. 

Literatura e ofruar nga Institucioni, përmes Bibliotekës së tij, është multidisiplinare. Në 

bibliotekë gjenden tituj nga 10 fusha të ndryshme studimi, të cilat janë të klasifikuara sipas 

Klasifikimit Dhjetor Universal (KDHU). Të interesuarit gjejnë në Bibliotekë literaturë për 

cështje të përgjithshme, për shkencën dhe diturinë, për filozofinë, psikologjinë, shkencat 

shoqërore dhe nëndarjet e tyre, ekonominë dhe nëndarjet e saj, drejtësinë, matematikën dhe 

shkencat e natyrës, shkencat e aplikuara si mjekësia dhe teknologjia, linguistika dhe letërsia, 

gjeografia, historia si dhe materiale që trajtojnë artin, kulturën dhe sportin. 

http://univlora.edu.al/portfolio/biblioteka 

Oraret e punës së Bibliotekës shpallen jo vetëm në mjediset e Institucionit, por në të njëjtën 

kohë ato bëhen publike edhe në web-in e UV. Biblioteka qendron e hapur prej orës 8:00 deri në 

orën 16:00, nga e hëna në të premte. Ditën e shtunë dhe të diel, si dhe ditët e festave zyrtare 

është e mbyllur. http://univlora.edu.al/portfolio/biblioteka [Evidenca 5.9].  

Studenti disponon një kartelë regjistrimi përmes të cilës siguron literaturën. Kartela e 

regjistrimit përmban informacionin e dhënë si më poshtë: Numrin e kartelës, emër, mbiemër, 

atësi dhe datëlindje, fakulteti ku studion, numri i telefonit, adresa e banimit, numri i 

letërnjoftimit, si dhe nënshkrimi i përgjegjësit të bibliotekës dhe lexuesit [Evidenca 5.10].  

Deri më tani, institucioni nuk ka mundur të ofrojë shërbimin ebook. Ky shërbim, në ndihmë  të 

studentëtve dhe pedagogëve, është krijuar me miratimin edhe të strukturës së re  dhe pritet të 

funksionojë së shpejti [Evidenca 1.16]. 

Institucioni u ofron studentëve të ciklit të parë mbështetje nëpërmjet shërbimeve 

universitare për të lehtësuar ecurinë e tyre.  

Institucioni, me qëllim realizimin e interesave dhe pritshmërive akademike të cdo studenti, ka 

ngritur strukturën e Koordinatorit Akademik të vendosur pranë cdo Njësie Bazë, të cilët 

orientojnë studentët në raport me programin e studimit [neni 85 Evidenca 1.2]. Përvec 

Koordinatorit Akademik, që janë të detyruar t’a ndjekin studentin përgjatë të gjithë programit 

të studimit, një tjetër formë udhëheqje ushtrohet edhe nga Udhëheqësi Shkencor (USH) i 

studentit. USH ka detyra shume specifike, t’a orientojë studentin në lidhje me kërkimin 

shkencor që ai po realizon dhe t’ a ndihmojë atë në aktivitetin e tij shkencor.   
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Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
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Orientimi i studentëve për të siguruar literaturën fillon me paraqitjen e syllabusit nga pedagogu 

i kursit, në të cilin paraqitet jo vetëm literatura bazë por edhe literatura mbështetëse. Në të 

njëjtën kohë pedagogët e cdo kursi orientojnë studentët e tyre mbi literaturën që do të përdoret 

dhe mënyrën e sigurimit të saj [Evidenca 3.10]. 

UV nuk ofron kurse për të ndihmuar studentët në vështirësi, dhe kjo konsiderohet si një pikë e 

dobët për të cilën do të punojmë seriozisht në të ardhmen. Megjithatë, pavarësisht mungesës së 

kurseve të vecanta, UV ka parashikuar disa facilitete për studentët në vështirësi. Studentët që 

nuk shikojnë, nëse provimi është parashikuar të jetë me shkrim, do të realizohet me gojë në 

mënyrë të tillë, që të jetë në formën më të përshtatshme për studentin. Autoriteti drejtues 

(Dekani), ka të drejtën të hapi një datë tjetër provimi për një student, i cili për arsye 

shëndetësore, familjare apo të pjesmarrjes në aktivitete kulturore/sportive nuk ka mundur dot të 

jetë i pranishëm në datën e caktuar[neni 61 Evidenca 1.2];[Evidenca 5.11].  

Institucioni inkurajon pjesëmarrjen e studentëve në jetën institucionale.  

 

UV inkurajon pjesmarrjen e studentëve jo vetëm në jetën studentore, por edhe në vendimarrje. 

KS janë një formë vetorganizimi e studentëve në rang fakulteti dhe në rang Institucioni, me 

qëllim promovimin dhe koordinimin e tyre për përfaqësim ne organet drejtuese. Vetë UV 

sanksionon këtë të drejtë të organizimit të studentëve në Statutin dhe Rregulloren e tij [neni 37 

Evidenca 1.1];[neni 72 Evidenca 1.2]. Pjesmarrja e studentëve në jetën studentore lidhet me 

të drejtën e tyre si zgjedhës dhe të drejtën për të zgjedhur. Krahas të drejtës për tu vetorganizuar, 

Institucioni njeh të drejtën e studentëve për të marrë pjesë në organet vendimmarrëse të tij, në 

nivel Fakulteti dhe në nivel Institucioni, si në Këshillin e Fakultetit (të suprimuar) dhe në Senat 

si dhe sanksionon të drejtën e tyre për t’u përfaqësuar në strukturat zgjedhëse [Evidenca 

5.12];[Evidenca 5.13]. Pavarësisht faktit se KS ende nuk janë funksional, e drejta e studentëve 

për të shprehur mendime apo propozime për planet mësimore merret parasysh. Studentët kanë 

të drejtën të propozojnë pranë njësisë bazë, idetë apo interesat e tyre mbi planet mësimore dhe 

njësia bazë i merr parasysh ato në rastin kur vendos për ndryshimin e planit mësimor [Evidenca 

4.3];[Evidenca 4.20]. 

Institucioni ndjek një politikë mbështetëse për të siguruar cilësinë e jetës studentore.  

Institucioni përpiqet të sigurojë cilësinë e jetës studentore përmes veprimtarive të ndryshme që 

ai ofron. Ende ka punë për t’u bërë në lidhje me Kartën e Studentit, e cila edhe pse parashikohet 

në nenin 36 i Statutit ende nuk është implementuar konkretisht, kjo për shkak të nevojës së 

bashkëpunimit edhe me struktura të tjera si dhe me MASH. UV mbështet studentët në aktivitet 

e tyre, si dhe promovon studentët më të mirë [Evidenca 5.14], realizon ceremonit diplomimit, 

si dhe aktivitete të tjera që synojnë zgjerimin e fushës së informacionit tek studentët përmes 

Evidenca%203.10%20Shembulll%20i%20nje%20syllabusi%20te%20miratuar%20(FSHT_Shqip)_FSHH.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%205.11%20Vendim%20Senati%20nr.%2038.pdf
Evidenca%201.1.%20Statuti%20UV,%20miratuar%20nga%20Ministri,%202013.pdf
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%205.12%20Vendim%20SA%20per%20nr.30.pdf
Evidenca%205.12%20Vendim%20SA%20per%20nr.30.pdf
Evidenca%205.13%20Vendim%20SA.pdf
Evidenca%204.3%20Permiresim%20kurrikule%20FSHP.PDF
Evidenca%204.3%20Permiresim%20kurrikule%20FSHP.PDF
Evidenca%204.20%20Pershtatje%20ne%20kurrikul%20per%20tregun%20e%20punes,%20kerkese%20per%20%20gjermanishten%20FSHP.pdf
Evidenca%205.14%20studenti%20%20ekselent.pdf
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projekteve apo seminareve [Evidenca 2.7]. Disa prej aktiviteteve që synojnë përmirësimin e 

cilësisë së jetës së studentëve gjenden edhe në faqen zyrtare të Institucionit 

http://univlora.edu.al/en/arkiva/5722 http://univlora.edu.al/en/arkiva/7466  

UV ka një strukturë funksionale në lidhje me aktivitetet sportive sic është Qendra e Edukimit 

Fizik dhe Aktiviteteve Sportive, e cila ka si synim përfshirjen e studentëve në aktivitete sportive.  

UV po ashtu mbështet studentët që angazhohen në veprimtari sportive, duke u dhënë mundësinë 

atyre për të patur të gjitha llojet e faciliteteve për ushtrimin e aktivitetit të tyre. Një rast i tillë 

është mundësia që UV u njeh, këtyre studentëve me vendim të Dekanit të lejohen të japin 

provimet në një datë të ndryshme nga kursi që ndjekin, nëse gjatë asaj kohe ata kanë qënë të 

përfshirë në aktivitete sportive [neni 61 Evidenca 1.2]. Po ashtu në rastet e organizimit nga vetë 

UV të aktiviteteve sportive ai mbështet dhe promovon fituesit e këtyre aktiviteteve [Evidenca 

5.6]. 

Institucioni bashkëpunon me strukturat shëndetësore sidomos përmes FSHP. Ky bashkëpunim 

nuk shtrihet vetëm në realizimin e praktikave profesionale të studentëve të këtij Fakultetit, por 

edhe përmes aktiviteteve të shumta që zhvillohen me Kryqin e Kuq Shqiptar (KKSH) si dhe me 

struktura të tjera shëndetësore http://univlora.edu.al/en/arkiva/5793 

Institucioni favorizon punësimin e studentëve.  

UV përmes Zyrës së Këshillimit dhe Karrierës disponon të dhënat statistikore për punësimin e 

të diplomuarve të vet[Evidenca 5.15]. 

UV u ofron mundësi ndihmë për integrimin në tregun e punës studentëve të vet sa përmes 

trajnimeve që ZKK organizon në lidhje me mënyrat e aplikimit për punësim, hartimin e një 

kurrikulumi, sjelljen gjatë një interviste pune etj, aq edhe përmes vetë aktiviteteve që ai 

organizon si panairi i punës http://univlora.edu.al/en/arkiva/2146 [Evidenca 5.16]. UV mban 

marrëdhënie me studentët Alumni duke synuar të mbetemi tërheqës, si dhe favorizues në 

procesin e punësimit e të diplomuarve të vet [Evidenca 1.30]. 

Përfundimet dhe Vlerësimi  

 

UV kryen funksionin e tij si një person juridik publik, që ka për qëllim ofrimin e shërbimeve të 

mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në publik. Ky mision i Universitetit prek në rradhë të parë, 

si përfitues kryesor dhe të drejtpërdrejtë studentët. Për këtë arsye Institucioni u jep një rol të 

rëndësishëm studentëve, duke i vendosur ata në pozicionin e përfitimit kryesor ndaj shërbimeve 

që ai ofron. UV ka marrë masa për të krijuar të gjitha facilitetet e mundshme për studentët, nga 

momenti i përfitimit të këtij statusi e deri në përfundim të tij. UV ndjek politika të afrimit me 

alumnit, duke krijuar mundësi të shumta kontakti me ta dhe përkrah studentët e tij, gjë e cila 

konfirmohet edhe përmes numrit të lartë të të punësuarve të ish- studentëve në këtë institucion. 

Evidence%202.7%20Activity%20List%202015-2016%20and%20BROCHURES%20UV.pdf
http://univlora.edu.al/en/arkiva/5722
http://univlora.edu.al/en/arkiva/7466
Evidenca%201.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015.pdf
Evidenca%205.6%20Vendim%20SA%20nr%2003.pdf
Evidenca%205.6%20Vendim%20SA%20nr%2003.pdf
http://univlora.edu.al/en/arkiva/5793
Evidenca%205.15%20grup%20vet%20vleresimit.pdf
http://univlora.edu.al/en/arkiva/2146
Evidenca%205.16%20panairi%20i%20punes.pdf
Evidenca%201.30%20lista%20e%20personelit%20akademik%20dhe%20jo%20%20akademik-1.pdf
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UV së fundmi po ndjek qëllime të reja për afrimin e studentëve. Askush më mirë sesa vetë 

studentët nuk mund të bëjë promovimin e Universitetit. UV u qëndron afër nevojave të 

studentëve përmes strukturave përkatëse, të ngritura posaçërisht si në nivel njësie bazë edhe në 

nivel institucioni. Qëllimi është, që të qëndrojmë dhe të kuptojmë sa më nga afër nevojat e 

studentëve dhe të krijojmë të gjitha mundësitë për zgjidhjen e tyre. Megjithatë një pikë e dobët 

në të cilën UV duhet të bëjë më shumë lidhet me drejtimin e studentëve drejt vetorganizimit, 

përmes KS. Pavarësisht parashikimeve të realizuara në Rregullore, vihet re apati tek studentët 

për ushtrimin e të drejtës së tyre të vetorganizimit. Për këtë arsye UV duhet të punojë më shumë 

për të stimuluar dhe promovuar të drejtën e vetorganizimit të studentëve duke u dhënë atyre një 

rol të rëndësishëm në vendimmarrje. Bazuar mbi analizat dhe evidencat e raportuara në këtë 

raport, grupi i Vetevleresimit konkludon se në UV standartet per fushen e studenteve dhe 

mbeshtetjes se tyre permbushen kryesisht. 

 

Përfundimet dhe vlerësimi përgjithshëm  

Lidhur me problematikat e evidentuara gjatë kësaj faze të vetvlersimit institucional UV, duhet të 

angazhohet fort për zgjidhjen e sa më të shpejtë të tyre. Në këtë drejtim, duhet një impenjim më i 

madh në të gjitha nivelet. Për më tepër veprimtaria e UV-se duhet të jetë më gjithë përfshirëse në 

raport me jetën ekonomike dhe sociale të rajonit, duke kontribuar në plotësimin e nevojave të 

tregut nëpërmjet një bashkpunimi profesional me palët e treta. Për  përmbushjen e objektivave 

strategjik të zhvillimit UV duhet ti kushtoj më tepër vëmendje përmirësimit të burimeve (njerëzore, 

infrastukturore, materiale, financiare) dhe rolit të studentëve. Integrimi i kërkimit shkencor në 

mësimdhënie duke rritur pjesmarrjen aktive të studentëve në sinkron me motivimin profesional 

dhe financiar nga Institucioni të jetë i detyruar. Si konkluzion kryesor, UV duhet të punojë akoma 

më shumë për të lidhur Institucionin me tregun e punës. Pozicioni gjeografik i qytetit të Vlorës, i 

jep mundësinë UV të luajë një rol më të rëndësishëm jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë.  

Bazuar mbi përfundimet dhe vlerësimet e secilës prej fushave të analizuara në raport, gjykimi i 

përmbledhur sipas fushave, për përmbushjen e Standarteve Shtetërore të cilësise, është si më 

poshtë: 

Fusha Organizimi dhe Menaxhimi: Standardet përmbushen plotësisht 

Fusha Burimet: Standardet përmbushen kryesisht 

Fusha Kurrikulat: Standardet përmbushen plotësisht 

Fusha Mësimdhënia, Mësimnxënia,Vlerësimi dhe 

kërkimi: 

Standardet përmbushen plotësisht 
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Fusha Studentët dhe mbështetja e tyre: Standardet përmbushen kryesisht 

 

Përfundimisht grupi i vetëvlerësimit gjykon se UV, në nivel institucional, standardet e cilësisë 

janë përmbushur kryesisht.     
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6 Lista e evidencave mbështetëse të IAL-së  

 

Pjesa 1 

Evidenca 1.1. Statuti UV, miratuar nga Ministri, 2013 

Evidenca 1.2.Rregullore-Universitetit-_Ismail-Qemali_-Vlore-Korrik-2015 

Evidenca 1.3 - Vendime per ndryshime ne Rregullore 

Evidenca 1.4. - Rregullore per mbrojtjen e te dhenave 

Evidenca 1.5. Vendime per ndryshime ne Statut 

Evidence 1.6. shembull rregullore fakulteti dhe dept 

Evidence 1.7 Rregullore e KP 

Evidence 1.8 Kodi i Etikes 

Evidence 1.9.-Rregullore e SA 

Evidenca 1.10. Rregullore e dokumentacionit 

Evidence 1.11. -Vendim Senati nr. 46 

Evidence 1.11.1 - vazhdim i vendimit, rregullore esse3 

Evidenca 1.12. Vendim Senati nr. 40-per gr. e punes per statutin 

Evidnce 1.13. - Vendim SA per komisionin e buxhetit, 2012 

Evidence 1.14. -Rregullore e doktoratures 

Evidenca 1.15 struktura e vjeter 

Evidnca 1.16. - Vendim Senati 10 date 27.01.2017 

Evidenca 1.17 Relacion i zyres se projekteve 

Evidenca 1.18 vendim per strategjin 

Evidenca 1.19 Endorsement - University of Vlora 
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Evidenca 1.19.1Human-Resources-Strategy 

Evidenca 1.20 Vendim Senati Nr. 78_Strategjia e nderkombetarizimit te UV 

Evidenca 1.21.-raporti vjetor 

Evidenca 1.22 Paqyra me kualifikimin e stafit 

Evidenca 1.23.- Kriteret e pranimit te studenteve cikli I+II + III FSHT 

Evidenca 1.24- procedure hapjeje programi, cikli II 

Evidenca 1.25- Propozim per ndryshim ne kodin e etikes 

Evidenca 1.26- procedure mbrojtje titulli (1) 

Evidenca 1.27- procedure doktorate 

Evidenca 1.28   FSHP - raporti vjetor 2016 

Evidenca 1.29 Analiza e perputhshmerise se  diplomave te ofruara 

Evidenca 1.30 lista e personelit akademik dhe jo  akademik-1 

Evidenca 1.31 LISTA E PROJEKTEVE EU GRANT 

Evidenca 1.32 Lista e MAREVESHJEve UV me institucione brenda vendit 

Evidenca 1.32.1 marrveshjet, studentet, stafi 

Evidenca 1.33 Marreveshje mobiliteti 

Evidenca 1.34 Vendim SA per miratim marrevshjes, 2012 

Evidenca 1.35 PROJEKTET ERASMUS 

Evidenca 1.36 Lista e Marreveshjeve Profesionale FSHP 

Evidenca 1.37  lista e lektoreve te huaj 

 

Pjesa 2 

Evidence 2. 1 - Vendim Senati nr 6-per numrin e stafit me kohe te pj dhe te ftuar 2014 
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Evidence 2.2 Procedure Punesimi Staf Akademik 

Evidence 2.3 nr 2-per dhenie titulli prof.as 

Evidenca 2.4 Per personelin ndihmes akademik 

Evidence 2.4 B Procedure punesimi staf ndihmes akademik 

Evidence 2.5 ur 6-komision per kandidatet qe kane studiuar jashte 

Evidence 2.6 Vendim Senati nr. 07, date 10.02.2016.PDF Kriteret e punesimit staf Akademik 

Evidence 2.7 Activity List 2015-2016 and BROCHURES UV 

Evidence 2.8 Training list and Diplomas 

EVidence 2.9 Procedure Rimbursimi Konference 

Evidence 2.10 Buxheti 2016 

Evidence 2.10 Bis. Procedura Draft Βuxheti Departamentet 

Evidence 2.11 Draft Buxheti 2017 

Evidence 2.12 Mbi analizen e veprimtarise ekonomike financiare administrative menaxheriale 

2015 

Evidence 2.13 Dergim raporti nga MAS 

Evidence 2.14 SMI Univlora 

Evidence 2.15 ur 3-per programin e  transparences 

Evidence 2.16 Building C construction project 

Evidence 2.17 Building A riconstruction 

Evidence 2.18 Auditorium Rilindja 

Evidence 2.19 Buiding B Reconstruction 

Evidence 2.20 Agreement of Understanding and Memorandum Qendra   Europiane dhe 

Universiteti i Vlores 

Evidence 2.21 Offered price for gas sample analysis 
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Evidence 2.22 Regjistrars 

 

Pjesa 3 

Evidenca 3.1 Lista e Programeve te Studimit_FSHT_FSHH_FE 

Evidenca 3.2. Ditet e informimit te UV prane shkollave te mesme, korrespodenca te UV me 

drejtuesit e shkollave te mesme. 

Evidenca 3.3 INFO DAY projekti AMICI 

Evidenca 3.4 VKM e hapjes se UV_Nr 105 1994 

Evidenca 3.5 Kriteret e pranimit te studenteve SA 

Evidenca 3.5.1 Kriteret e pranimit te studenteve Fak.Dep 

Evidenca 3.5.2 Kriteret e doktotares 

Evidenca 3.6.1 Bsc infermieri_Shqip 

Evidenca 3.6.2 Bsc Biologji__FSHT_Shqip 

Evidenca 3.6.3 Bsc.Gjuhe Angleze_FSHH_Shqip 

Evidenca 3.6.4 Bsc Ekonomiks _FE_SHQIP 

Evidenca 3.6.5 MP Biologji, _FSHT 

Evidenca 3.6.6 MP Infermieri_FSHP 

Evidenca 3.6.7 MS Administrim Biznesi 

Evidenca 3.6.8 MS, gjuha shqipe, e plote_FSHH 

Evidenca 3.6.9 PHD Matematike_FSHT 

Evidenca 3.7 Baza ligjore dhe  nenligjore per hartimin e planeve 

Evidenca 3.8 Shembuj raportesh vetvlersimi 

Evidenca 3.8.1 Shembuj analizash vjetore 
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Evidenca 3.9.1 permiresim kurrikule_FSHP 

Evidenca 3.9.2 Procedura e hartimit dhe miratimit Bsc.Navigacion Shqip 

Evidenca 3.9.3 Procedurat per rishikim planeve  mesimore Bachelor,Master_FE 

Evidenca 3.9.4 rishikim programi_FSHH 

Evidenca 3.10 Shembulll i nje syllabusi te miratuar (FSHT_Shqip)_FSHH 

Evidenca 3.11 Qendra e trajnimit te detares 

Evidenca 3.12 Studimet me kohe te pjesshme 

Evidenca 3.13 Strategjia e Zhvillimit UV   2008-2013 

Evidenca 3.14 Strategji te njesive kryesore dhe baze 

Evidenca 3.15 Scrini i faqes UV per informacionin e ofertes akademike 

Evidenca 3.16 Vendim Senati gjuha e huaj MSH 

Evidenca 3.17 Vendim Senati gjuha e huaj DR 

Evidenca 3.18 Action Plan Amici project 

Evidenca 3.19 shperndarja e ngarkeses mesimore 

Evidenca 3.20 Pagesa e mbingarkeses 

Evidenca 3.21 Marreveshje per organizimin e kohes vjetore per personel akademik ne 

IAL_FSHT_FSHH 

Evidenca 3.22 Formulari Marreveshje per organizimin e kohes vjetore te punes per personelin 

akademik ne IAL publike 

Evidenca 3.23.1 Procedurat e hapjes se programit,Bsc Histori Gjeografi 

Evidenca 3.23.2 Procedurat per hapjen e programit, MP. MP. E drejta private 

Evidenca 3.23.3 Modalitetet per hapjen e PROGRAMEVE TE REJA FSHP 

Evidenca 3.23.4 Procedura e hartimit dhe miratimit  MP Marketing 

Evidenca 3.23.5 Procedura e hartimit dhe miratimit MP.Biologji_Shqip 
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Evidenca 3.24 Shembull kriteresh te ciklit te dyte me dhe pa debite formimi 

Evidenca 3.25 Shembuj programesh studimi orientuar nga tregu i punes 

Evidenca 3.26 Statistikat e stafit programet e studimit cikli I 

Evidenca 3.27 GID 23.03.2017 

Evidenca 3.28 Ngritja e grupit te punes per hartimin apo rishikimin e programeve te studimit 

Evidenca 3.29 Vendim Senati nr. 49 _ 

Evidenca 3.30 Lisa e marrveshjeve profesionale 

Evidenca 3.31 Lista e perfaqesuesve nga fusha e biznesit 

evidenca 3.32 Statistika Staf programe cikli i II 

Evidenca 3.33 program mesimor me suplement diplome 

Evidenca 3.34 Vendim i Keshillit te Fakultetit FSHT mbi ngjashmerine e programeve te studimit 

deri ne 70% 

Evidenca 3.35 Shembull i nje komisioni njohje kreditesh mobiliteti ERASMUS 

Evidenca 3.36 Procedure transferimi dhe ekuivalentimi 

Evidenca 3.37 Vendim Senati 09- Per noten mesatare per tezen e diplomes 

Evidenca 3.38 Plan mesimor ne deget inxhinierike, ne deget natyrore, shkencat mjekesore 

_Shqip 

 

Pjesa 4 

Evidenca 4.1 Rregullorja FSHP 2017 

Evidenca  4.1.1 Rregullorja 

Evidenca 4.2  FSHT Rregullore 2015 

Evidenca 4.3 Permiresim kurrikule FSHP 
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Evidenca 4.4 urdher 1-per sisteminPDF ne mungese te sistemit sigurohet zbatimi korrek i 

mesimit 

Evidenca 4.5  RREGJISTER PER VEPRIMTARINE E MESIMDHENIES 

Evidenca 4.6 FSHT Analiza e punes  2014 

Evidenca 4.7 FSHP -  laboratoret - ang 

Evidenca 4.8 Shembull PRAKTIKA i procedures se zhvillimit te Lendes - DET325 Praktika 

Lundrimore- Shkencat Detare 

Evidenca 4.9 Shembull  VLERESIMI PRAKTIKE FSHP 

Evidenca 4.10 PROCEDURA E MBROJTJES SE DIPLOMES FSHT 

Evidenca 4.11 PROCEDURA MBROJTJE DIPLOME MASTER SHKENCOR FSHT 

Evidenca 4.12 Procedura e vleresimit te studenteve FE 

Evidenca 4.13 Procedura e diplomimit provim me sekretim MP FSHP 

Evidenca 4.14 Vendim Senati 02 per   literaturen 
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Evidenca 4.27 Projekt buxhet departamenti FSHP 
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