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Vendim 

Nr.  66, datë 13.06.2017 
 

PËR SAKTЁSIMIN DHE PLOTЁSIMIN E DETYRAVE TЁ VENDIT TЁ PUNЁS 
SЁ KONSULENTЁVE TЁ JASHTЁM (ME KOHЁ TЁ PJESSHME) NЁ 

SEKTORIN E KARRIERЁS AKADEMIKE 
 

Nё mbёshtetje tё pikёs 3 tё nenit 93 nё Ligjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe 

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

Vendimit tё Senantit Akademik, nr. 10, datё 27. 01. 2017, nё referencё tё parimeve bazё 

tё pёrgjithshme tё Kartёs Evropiane tё Kёrkuesve,  dokument i mbështetur nga UV 

pёrmes Letrës Zyrtare Mbështetëse, nr. 1314 prot, datё 05.10.2016, (shih pёr mё shumё: 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/declaration-endorsement#show_Albania), si 

dhe nё funksion tё plotёsimit dhe pёrmirёsimit tё pёrshkrimit tё pozicionit tё punёs tё 

specialistёve me kohё tё pjesshme qё kёshillojnё dhe asistojnё zhvillimin e karrierёs 

akademike dhe mentorimin e kёrkuesve nё pёrgjithёsi dhe atyre tё rinj nё veҫanti, 

Senati Akademik në mbledhjen e datës  13.06.2017 

 
VENDOSI: 

 
1. Saktёsimin dhe shtjellimin me hollёsi tё detyrave tё konsulentёve pёr 

kualifikimin e personelit akademik, pjesё e Sektorit tё Karrierёs Akademike, 

referuar strukturёs organizative dhe organigramёs sё UV-sё. 

2. Konsulentёve si pjesë e këshillimit pёr kёrkuesit e rinj nё UV ju caktohen detyra 

dhe nёndetyra specifike në kuadёr tё funksionit tё tyre brenda pozicioneve 

referuar strukturёs organizative. 

3. Konsulentёt kanё pёr detyrё tё kёshillojnё kёrkuesit e rinj tё UV-sё periodikisht 

nё drejtimet qё lidhen me: 

a) Kualifikimin dhe promovimin individual akademik.  

b) Botimin e punёve shkencore nё revista dhe buletine cilёsore kombёtare e 

ndёrkombёtare, me autoritet e faktorё tё lartё impakti. 

c) Organizimin dhe pjesёmarrjen nё konferenca, seminare, workshop-e dhe 

takime me natyrë akademike e universitare, nё aktivitete kombёtare dhe 

sidomos ndёrkombëtare. 

d) Aspekte pedagogjike dhe mёsimdhёnёse me studentёt. 
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e) Pёrmbajtjen e ligjit tё arsimit tё lartё, akteve nёnligjore, statutit tё 

institucionit edhe regulloreve të fakulteteve/departamenteve etj. 

f) Ndryshime tё mundshme nё legjislacionin e sipërpёrmendur nё 

shkronjën e). 
g) Kushtet e punёs dhe kёrkimit shkencor teorik dhe aplikativ. 

h) Infrastukturёn fizike nё institucion dhe jashtё tij. 

i) Pёrfshirjen nё projekte vetjake dhe institucionale kombёtare dhe 

ndërkombëtare. 

j) Konsulenca dhe ndihmesa me karakter administrativ.  

k) Ҫdo aspekt tjetёr me rёndёsi pedagogjike, ligjore, administrative dhe 

shkencore qё kontribuon nё pёrmirёsimin e objektivave kualifikuese, 

kёrkuese e publikuese. 

4. Detyrat e mёsipёrme i shtohen pёrshkrimit tё vendit tё punёs sё specialistёve tё 

jashtёm nё Sektorin e Karrierёs Akademike. 

5. Ngarkohen pёr zbatimin e kёtij vendimi, Rektori, Zv/rektori për Komunikim e 

Zhvillim Institucional dhe Sektori i Burimeve Njerёzore. 

6. Vendimi regjistrohet dhe arkivohet. 
7. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
KRYETARI I SENATIT AKADEMIK 

Prof. Dr. Roland ZISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky dokument përpilohet në 3 (tri) kopje. 

 


