
 
REPUBLIKA E SHQIPERISË 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 
SENATI AKADEMIK 

 

 

Adresa /Adress: Bulevardi Vlore-Skele                                                                                                  Web-site: www.univlora.edu.al                                                              

Tel. Fax ++355222288                                                                                                                                e-mail: info@univlora.edu.al  

  Faqe 1 nga 4 
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Vendim 
Nr. 38, datë 24.03.2017 

 
PËR 

RREGULLIMIN E USHTRIMIT TË KOMPETENCAVE TË AUTORITETEVE 
DHE ORGANEVE DREJTUESE NË FUSHËN E MARRËDHËNIEVE 

INSTITUCIONALE NDËRFAKULTETORE 
 
Në mbështetje të nenit 38 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Senati 

Akademik në mbledhjen e datës  24.03.2017 

 

VENDOSI: 
 

1. Të miratojë Vendimin Nr. 13, datë 20.03.2017 të Rektoratit te Universitetit 

“Ismail Qemali”, Vlorë, “Për rregullimin e ushtrimit të kompetencave të 

autoriteteve dhe organeve drejtuese në fushën e marrëdhënieve institucionale 

ndërfakultetore”. 

2. Bashkëlidhur këtij vendimi gjendet edhe rregullorja përkatëse. 

3. Vendimi protokollohet dhe bëhen njoftimet përkatëse.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

 

KRYETARI I SENATIT AKADEMIK 
Prof. Dr. Roland ZISI 

 
 

 

 

 

 

 

Ky dokument përpilohet në 3 (tri) kopje. 
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PËR 
RREGULLIMIN E USHTRIMIT TË KOMPETENCAVE TË AUTORITETEVE 

DHE ORGANEVE DREJTUESE NË FUSHËN E MARRËDHËNIEVE 
INSTITUCIONALE NDËRFAKULTETORE 

 
 

1. Institucioni me emrin “Ismail Qemali”, Vlorë është një IAL i llojit Universitet 

që vepron si person juridik publik, që përfaqëson një strukturë unike në të cilën 

janë të integruara: njësi kryesore (Fakultetet), njësi bazë (Departamentet) dhe 

njësia ndihmësakademike mësimore/administrative dhe administrative e 

Rektoratit. Çdonjëra prej këtyre njësive përbëhet nga njësi më të vogla të cilat 

kryejnë detyra specifike në funksion të drejtimit dhe menaxhimit hierarkik të 

institucionit.  

 

2. Rektori është titullari i UV-së dhe autoriteti më i lartë akademik, përfaqësuesi 

ligjor i tij për çështjet akademike dhe protokollare. Rektori në kryerjen e 

detyrave të përditshme ndihmohet dhe mbështetet nga zëvendësrektorët, 

drejtorët, përgjegjësit dhe specialistët e zyrave dhe drejtorive të administratës së 

rektoratit. Përveç Rektorit, administrata e Rektoratit ndihmon dhe mbështet 

dekanët, përgjegjësit e departamenteve, komisionet e përhershme dhe personelin 

akademik. Urdhrat, vendimet, udhëzimet dhe rekomandimet e tij (brenda kufijve 

të të drejtave që i njeh ligji) janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjitha 

njësitë përbërëse të UV-së dhe nga personeli akademik i institucionit. 

 

3. Fakultetet janë njësi kryesore që bashkërendojnë/koordinojnë mësimdhënien dhe 

kërkimin shkencor. Departamentet janë njësi bazë ku zhvillohet mësimdhënia 

dhe kërkimi shkencor. Departamentet janë përgjegjëse për programet e studimit 

që ofrojnë. 

 

4. Drejtuesi i njësisë kryesore është Dekani. Ai është autoriteti më i lartë akademik 

i fakultetit dhe përfaqësuesi i tij. Urdhrat, vendimet, udhëzimet dhe 

rekomandimet e tij (brenda kufijve të të drejtave që i njeh ligji), janë të 

detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjitha njësitë përbërëse dhe personeli 

akademik i fakultetit. Materializimi në praktikën e përditshme i qëllimit dhe 

misionit të UV-së krijon marrëdhënie institucionale ndërfakultetore. 
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5. Marrëdhëniet ndërfakultetore në UV nënkuptojnë një tërësi veprimtarish të 

përbashkëta të natyrës akademike e organizative, që realizohen nga personeli 

akademik, ndihmësakademik, organet dhe autoritetet drejtuese e kolegjiale, në 

katër fakultetet ekzistuese, në bashkëveprim/koordinim me njëri-tjetrin, në 

funksion të fillimit, zhvillimit dhe përfundimit me sukses  të procesit mësimor, 

kërkimit shkencor dhe veprimtarisë krijuese, në mënyrë ciklike të përvitshme. 

 

6. Në funksion të organizimit praktik të programeve të studimit, fakultetet e UV-së 

angazhojnë dhe shkëmbejnë personel akademik, të cilët ofrojnë veprimtari 

formuese (leksione, seminare, ushtrime, laboratorë etj.), sipas rregulloreve 

mësimore për çdo program studimi, në përputhje me planet mësimore të tyre. 

Departamentet e fakultetit dërgues, miratojnë personelin akademik që do të 

shërbejë tek programi i studimit të fakultetit pritës, në bazë të vendimmarrjes 

ligjore për ngarkesën mësimore dhe fushës së studimit, sipas kritereve specifike 

të përcaktuara nga departamenti pritës. Në çdo rast, fakulteti pritës nuk mund të 

refuzojë kandidaturat e fakultetit dërgues. Personeli akademik që shkëmbehet 

mes fakulteteve respekton orarin mësimor, procesin mësimor dhe disiplinën e 

punës së fakultetit pritës. 

 

7. Marrëdhëniet mes autoriteteve drejtuese të fakulteteve të UV-së dhe personelit 

akademik të tyre frymëzohen dhe udhëhiqen nga sensi i bashkëpunimit mbi 

bazën e kuadrit ligjor universitar, barazisë në kompetenca dhe juridiksionit të 

ushtrimit të tyre, lojalitetit, partneritetit dhe respektit reciprok. Këto marrëdhënie 

karakterizohen nga etika universitare/akademike e shëndoshë dhe sjellja 

njerëzore korrekte.  

 

8. Kompetencat e autoriteteve dhe organeve drejtuese akademike apo kolegjiale të 

fakulteteve janë të njëjta. Këto kompetenca, të formuluara verbalisht apo me 

shkrim, për çfarëdo çështje apo tematikë, nuk mund ta shtrijnë efektin, ndikimin 

dhe vlefshmërinë e tyre tek strukturat e një fakulteti tjetër. Ushtrimi i 

kompetencave të dekanit, dekanatit dhe përgjegjësit të njësisë bazë, vlejnë 

juridikisht dhe shtrihet vetëm brenda njësisë ku veprojnë.  
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9. Dekanët, dekanatet, përgjegjësit e departamenteve të një fakulteti nuk mund të 

prodhojnë procedura apo akte administrative, jashtë juridiksionit dhe 

kompetencave të tyre të përcaktuara në ligjin nr. 80/2015, në çdo ligj tjetër dhe 

Kodin e Procedurave Administrative. Aktet administrative të Rektorit, rektoratit, 

dekanit dhe dekanateve, përpara se të hartohen dhe të shpallen duhet të 

respektojnë verifikimin e përcaktimit të juridiksionit dhe kompetencës, 

verifikimin e kompetencës, mungesa e kompetencës dhe mbi të gjitha të 

udhëhiqen nga Parimet e Ligjshmërisë, Përgjegjësisë, Barazisë, 
Mosdiskriminimit etj., sepse sipas nenit 15 të KPA, “Organet publike dhe 
nëpunësit e tyre, kur kryejnë një procedurë administrative, mbajnë përgjegjësi 

për dëmet që u shkaktojnë palëve, në përputhje me legjislacionin përkatës”. 

 

10. Shkëmbimi reciprok i personelit akademik mes fakulteteve nënkupton një 

bashkëpunim dhe koordinim ligjor të natyrshëm dhe jo një procedurë të dytë 

punësimi apo ripunësimi. Personeli akademik (i UV-së) pasi është punësuar me 

konkurrim të hapur, sipas kërkesave të Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë 

dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH” dhe 

shkëmbehet mes fakulteteve, nuk mund të pengohet nga asnjë autoritet apo 

organ drejtues të ushtrojë të drejtën e tij të punës, sipas kontratës së punës, 

nënshkruar mes tij dhe punëdhënësit, titullarit të institucionit, përveçse në rastet 

e parashikuar në ligj.  

 

11. Mosmarrëveshjet dhe konfliktet brenda një fakulteti zgjidhen nga Dekani. 

Mosmarrëveshjet dhe konfliktet institucionale dhe ndërfakultetore zgjidhen nga 

Rektori. Detaje më të hollësishme të rregullimit të marrëdhënieve 

ndërfakultetore, përcaktohen në Statut, Rregulloren e brendshme të institucionit 

dhe Rregulloret e brendshme të fakulteteve. 

 


