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PROJEKT- RAPORTI I DETAJUAR VJETOR I UV  

PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018 

(PJESA E SA) 

 

 Raporti i detajuar vjetor i veprimtarisë së UV-së për vitin akademik 2017-2018, 

është ndërtuar nga Rektorati, në mbështetje të nenit 32 të Ligjit nr.80/2015 “Për Arsimin 

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

Shqipërisë” dhe Udhëzimit të MASR, nr.5, datë 19.02.2018 “Për përcaktimin e 

elementeve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të institucioneve të 

arsimit të lartë”, sipas elementeve përbërës të raportimit vjetor.  

 Raporti i detajuar vjetor i veprimtarisë së UV-së për vitin akademik 2017-2018, 

paraqitur nga Rektorati përpara SA dhe me BA, është një dokument i rëndësishëm për 

veprimtarinë e kryer ngainstitucioni, në fushat akademike, shkencore, administrative 

dhe financiare. Kydokument prezanton informacione të qarta, të plota dhe transparente 

të veprimtarisë së UV-së, në zbatim të misionit të tij, në përputhje me kuadrin ligjor në 

fuqi. Ai ofronpër MASRdhe për çdo të intersuar, informacionembi gjendjen financiare 

të institucionit, parashikimin përangazhimin e personelit akademik, tarifat e shkollimit 

për vitin në vijim, për gjurmimin e studentëve qëkanë përfunduar studimet për secilin 

program studimi që ai ofron, si dhe elemente të tjera që lidhen me shërbimet që UV-ja 

ofron.  

 Raporti i detajuar vjetor i veprimtarisë së UV-së për vitin akademik 2017-2018 

është hartuar nga UV-ja në 1 (një) kopje origjinale në formë të shkruar dhe në një kopje 

elektronike dhe përmban të dhënat e kërkuara nga Udhëzimi i MASR, nr.5, datë 

19.02.2018 “Për përcaktimin e elementeve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për 

raportim të institucioneve të arsimit të lartë”, sipas pikave, A. Senati Akademik dhe B. 

Bordi i Administrimit.  
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A. SENATI AKADEMIK:   

 

a) Informacion mbi realizimin e qëllimeve dhe objektivave të mësimdhënies, të kërkimit 

shkencor dhe veprimtarive krijuese dhe inovacionit. Raporte të vlerësimit të 

mësimdhënies, të nxënies, si dhe të kërkimit shkencor. Raporti specifikon strukturat 

përgjegjëse dhe afatet përkatëse për këto realizime me referencë planin strategjik 

afatgjatë dhe afatshkurtër të IAL-së. 

 

 UV  si institucion publik i arsimit të lartë, gjatë vitit akademik 2017-2018, ka 

zhvilluar shërbim edukimi akademik, veprimtari shkencore dhe kërkimore, mbështetje 

dhe këshillim profesional për studentë dhe studjuesit si dhe fusha të tjera të interesit. 

Strukturat akademike (senati, rektorati, fakultetet, departamentet, grupet mësimire e 

kërkimore) dhe administrative të saj kanë bërë progres nërealizimin e qëllimeve dhe 

objektivave të mësimdhënies, të kërkimit shkencor dhe veprimtarive krijuese dhe 

inovacionit, duke krijuar profilin e një universiteti i cili krijon dhe mbështetvlera të larta 

qytetare dhe humane. Ai është tashmë një promotor i zhvillimeve në territor, me 

shërbime cilësore dhe të integruara jo vetëm në rajonin e Vlorës, por në të gjithë 

Shqipërine. Edhe gjatë vitit akademik të referuar ai ka formuar dhe përgatitur, studentë 

premtues, profesioniste cilësorë në perputhje me trendin e tregut të punës, profesionistë 

ne shërbim të zhvillimeve dinamike në kontekstin rajonal e kombëtar duke kaluar çdo 

barrierë të lidhur me prejardhjen e tyre sociale, ekonomike apo kulturore.  

 

Gjatë vitit akademik 2017-2018, UV, në zbatim të Planit Strategjik, në drejtimet 

kryesore të veprimtarisë së tij: 

 

1. MËSIMDHËNIA DHE STUDIMI: ka qenënjë institucion aktiv në 

implementimin e dijes, ideve krijuese dhe shkencës në territorin e Shqipërisë 

nëpërmjet një mësimdhënieje bashkëkohore sipas të gjitha standardeve 

ndërkombëtare, Deklaratës së Bolonjës dhe Kornizës Shqiptare të Kualifikimit. 

2. PROFILIINSTITUCIONAL: ka shfaqur progres të dukshëm në kryerjen e një 

roli drejtues në zhvillimin e arsimit, shkencës, sportit dhe kulturës duke 

përcaktuar ritmet e rritjes së ekonomisë dhe shoqërisë në rajon dhe më gjerë. 

3. EDUKIMI I VLERAVE: ka kryer një rol përcaktues dhe dominues në 

edukimin e vlerave qytetare dhe demokratike për integrimin e studentëve në 

jetën ekonomike, sociale e kulturore të rajonit e më gjerë. 

4. KËRKIMI SHKENCOR: Ka vijuar të zhvillojë dhe të implementojë standartet 

më të larta  për punë kërkimore shkencore bazë dhe të aplikuar me impakt 

ekonomik dhe social të fuqishëm në rajon. 

http://www.univlora.edu.al/
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5. INFRASTRUKTURA: Ka përdorur në mënyrë efektive burimet ekzistuese 

njerëzore dhe logjistike të instituionit dhe ka bërë hapa në përmirësimin e 

vazhdueshëm dhe rritjen  e kapaciteteve. 

6. BASHKEPUNIMI/PARTNERITETI: Ka vijuar dhe thelluar më tej 

bashkëpunimet si partner aktiv në të gjitha veprimtaritë e arsimit të lartë në plan 

kombëtar dhe ndërkombëtar. 

7. NDËRKOMBËTARIZIMI. Ka bërë progres të dukshëm dhe të matshëm në 

njohjen, prezencën dhe integrimin e tij plotësisht në zonën europiane të arsimit 

të lartë duke punuar në drejtim të internacionalizimit të instituionit në fushën e 

mësimdhënies dhe kërkimit shkencor 

8. SIGURIMI I CILESISË DHE STANDARTEVE: Ka thelluar traditën e 

vetëvlerësimit të brendshëm, matjen dhe vlerësimin e punës së çdo njësie 

akdemike dhe administrative si dhe respektimine një pune akademike të cilësisë 

së lartë në përputhje me standartet europiane   ESCO të Komunitetit Evropian 

9. ANGAZHIMI SOCIAL: Ka realizuar me sukses një varg shërbimesh të 

efektshme dhe ndikuese në publik dhe në komunitet, programe gjithëpërfshirëse 

aktivitetesh për zhvillimin e studentëve dhe krijimin e profesionistëve të 

ardhshëm. 

 

 Në harmoni me Misionin dhe Objektivat Strategjike të tij, UV, gjatë vitit 

akademik 2017-2018 ka qenë i orientuar në disa drejtime me qëllim që: 

1. Të kontribuojë në promovimin dhe përhapjen e njohurive shkencore tek 

studentët nëpërmjet ofrimit te një game të gjerë të disiplinave të mësimdhënies 

dhe kërkimit. 

2. Të sigurojë mjetet e nevojshme për një karrierë të suksesshme për studentët, për 

stafin akademik, ndihmës akademik dhe administrativ. 

3. Të sigurojë një rol udhëheqës në ekonominë lokale si edhe në zhvillimin 

kulturor të qytetit të Vlorës dhe më gjerë. 

4. Të ndihmojë në përmbushjen e nevojave sociale, kulturore dhe zhvillimore të 

vendit. 

 

 Formulimi i mësipërm i misionit bazohet edhe në Ligjin Nr 80/2015, datë 

22.07.2015  "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të 

Lartë në Republikën e Shqipërisë". Veçanërisht, është me vlerë për t’u theksuar 

komponenti arsimor i Universitetit dhe roli i tij në formimin e qytetarit modern për të 

siguruar arsimimin/edukimin si një e mirë dhe e drejtë shoqërore publike.  

 UV është një institucion që promovon e lufton për respektimin e vlerave 

themelore njerëzore dhe sociale. Kjo strategji zhvillimi e UV ka bërë që në këtë mision 

të integrojë pjesmarrjen e të gjithë aktorëve sipas qasjes europiane të sistemit ku 

qeverisja qendrore dhe lokale, insttucionet akademike, perfaqesues te biznesit dhe 

shoqerise civile adresojne ne menyre te integruar nevojat e territorit dhe gjejne zgjidhje 

http://www.univlora.edu.al/
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efektive per zhvillimin e tij. Në këtë mënyrë, gjatë vitit akademik 2017-2018 kemi 

synuar të përmbushim ambicjet tona për të krijuar një Universitet udhëheqës në rajon, 

duke e kthyer atë në një pol të rëndësishëm zhvillimi, pararojë të inovacionit dhe të 

teknologjisë. Implementimi i kësaj strategjie do të realizohet vetëm me pjesmarrjen 

aktive të studentëve, stafit akademik dhe ndihmës akademik, administrativ, shoqërisë 

civile, si dhe të gjitha palëve të interesuara (alumni, punëdhënësit etj).  

 

 

b) Bashkëpunime ndërinstitucionale dhe projekte ku merr pjesë Universiteti “Ismail 

Qemali” Vlorë, ku paraqiten të dhëna mbi institucionin bashkëpunues apo projektin, 

mbi kontratën, datën dhe formën e zyrtarizimit, të bashkëpunimit apo projektit, fusha e 

bashkëpunimit, detyrat e palëve dhe produktet, rezultatet apo përftimet që priten nga ky 

bashkëpunim.  

 

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë përmes Sektorit të Projekteve dhe 

Mardhënieve me jashtë si dhe personelit akademik/ administrativ përgjatë vitit 

akademik 2017-2018 ka arritur të nënshkruaj dhe të jetë përfitues i 

projekteve/bashkëpunimeve paraqitur respektivisht në Tabelat 1 dhe 2 të cilat 

pasqyrojnë të gjitha bashkëpunimet ndërinstitucionale dhe projektet midis institucioneve 

të shteteve të ndryshme dhe UV-së. 

 

Tabela 1: Bashkëpunime ndërinstitucionale për vitin akademik 2017-2018 

 

N

r 

Institucio

ni 

Shteti Periudh

a e 

kontrat

ës 

Data e 

firmosje

s 

Fushat e 

bashkëpu

nimit 

Detyrat e 

palëve 

Rezultatet e pritura 

1 Universite

ti Giustino 

Fortunato 

(Universit

y Giustino 

Fortunato) 

Itali 2016-

2021 

28.06.20

18 

*Inxhinier

i 

*Drejtësi 

*Ekonomi 

*Administ

rim 

Biznesi 

*Menaxhi

m 

*Turizëm 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: 2 studentë 

për 6 muaj studime. 

 

-Nga Universiteti 

Giustino Fortunato: 2 

studentë për 6 muaj 

studime. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 4 personel 

akademik për 28 ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Giustino Fortunato: 2 

personel akademik 

për 14 ditë. 

http://www.univlora.edu.al/
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2 Universite

ti 

Ndërkomb

ëtar i 

Strugës 

(Internatio

nal 

University 

of Struga) 

Maqed

oni 

2018-

2021 

25.06.20

18 

*Marketin

g dhe 

Menaxhim 

*Ekonomi

ks 

*Teknolog

ji 

Informaci

oni dhe 

Komuniki

mi 

*Drejtësi 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: 2 studentë 

për 6 muaj studime. 

 

-Nga Universiteti 

Ndërkombëtar i 

Strugës: 2 studentë 

për 6 muaj studime. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 4 personel 

akademik për 5 ditë 

dhe 1 personel 

administrativ për 5 

ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Ndërkombëtar i 

Strugës: 4 personel 

akademik për 5 ditë 

dhe 2 personel 

administrativ për 5 

ditë. 

3 Universite

ti 

Ondokuz 

Mayis 

(Universit

y 

Ondokuz 

Mayis) 

Turqi 2017-

2020 

31.05.20

18 

*Gjuhë të 

Huaja 

*Administ

rim 

Biznesi 

*Teknolog

ji 

Informaci

oni dhe 

Komuniki

mi 

*Inxhinier

i 

*Shëndet 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: Për çdo 

fushë studimi, 2 

studentë për 5 muaj 

studime dhe 2 

studentë për 3 muaj 

trajnim. 

 

-NgaUniversiteti 

Ondokuz Mayis :Për 

çdo fushë studimi, 2 

studentë për 5 muaj 

studime dhe 2 

studentë për 3 muaj 

trajnim. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: Për çdo 

fushë studimi 2 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 5 

http://www.univlora.edu.al/
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personel administrativ 

për 5 ditë. 

 

-Nga  Universiteti 

Ondokuz Mayis: Për 

çdo fushë studimi 2 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 5 

personel administrativ 

për 5 ditë. 

4 Universite

ti i 

Salentos 

(Universit

y of 

Salento) 

Itali 2017-

2018 

30.05.20

18 

*Gjuhë të 

Huaja 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 2 personel 

akademik për 6 ditë 

dhe 2 personel 

administrativ për 6 

ditë. 

 

-Nga Universiteti i 

Salentos: 4 personel 

akademik për 6 ditë 

dhe 2 personel 

administrativ për 6 

ditë. 
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5 Universite

ti i 

Timisoarë

s 

Perëndimo

re (West 

University 

of 

Timisoara

) 

Romani

a  

2014-

2021 

13.02.20

18 

*Kimi 

*Biologji 

*Fizikë 

*Matemati

k 

*Shkenca 

Kompjuter

ike 

*Gjeografi 

*Gjuhë të 

Huaja 

*Drejtësi 

*Kontabili

tet 

*Ekonomi

ks 

*Financë 

*Biznes 

*Menaxhi

m 

*Marketin

g 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: Për çdo 

fushë studimi, 1 

studentë për 5 muaj 

studime dhe 1 

studentë për 2 muaj 

trajnim. 

 

-Nga Universiteti i 

Timisoarës 

Perëndimore: Për çdo 

fushë studimi, 1 

studentë për 5 muaj 

studime dhe 1 

studentë për 2 muaj 

trajnim. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: Për çdo 

fushë studimi 1 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 1 

personel administrativ 

për 5 ditë. 

 

-Nga Universiteti i 

Timisoarës 

Perëndimore: Për çdo 

fushë studimi 1 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 1 

personel administrativ 

për 5 ditë. 

6 Universite

ti i Vigos 

(Universit

y of Vigo) 

Spanjë 2018-

2021 

14.02.20

18 

Të gjitha 

fushat e 

studimit 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 5 personel 

akademik për 5 ditë 

dhe 1 personel 

administrativ për 5 

ditë. 

 

-Nga Universiteti i 

Vigos:  1 personel 

akademik për 5 ditë. 
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7 Universite

ti Mehmet 

Akif 

Ersoy 

(Universit

y Mehmet 

Akif 

Ersoy) 

Turqi 2014-

2021 

05.02.20

18 

*Administ

rim 

Biznesi 

*Kontabili

tet 

*Ekonomi

ks 

*Shkenca 

Kompjuter

ike 

*Cikël I 

ulët 

*Cikël I 

ulët 

parashkoll

or  

*Gjuhë të 

huaja 

*Infermier

i 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: Për çdo 

fushë studimi, 3 

studentë për 6 muaj 

studime. 

 

-Nga Universiteti 

Mehmet Akif Ersoy: 

Për çdo fushë 

studimi, 3 studentë 

për 6 muaj studime. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: Për çdo 

fushë studimi 3 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 3 

personel administrativ 

për 5 ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Mehmet Akif Ersoy: 

Për çdo fushë studimi 

3 personel akademik 

për 5 ditë dhe 3 

personel administrativ 

për 5 ditë. 

8 Universite

ti Istanbul 

Gelisim 

(Universit

y Istanbul 

Gelisim) 

Turqi 2018-

2021 

01.02.20

18 

* 

Administri

m Biznesi 

*Teknolog

ji 

Informaci

oni dhe 

Komuniki

mi 

*Inxhinier

i 

*Gjuhë të 

Huaja 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: 16 studentë 

për 5 muaj studime. 

 

-Nga Universiteti 

Istanbul Gelisim: 16 

studentë për 5 muaj 

studime. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 10 

personel akademik 

për 7 ditë dhe 10 

personel administrativ 

për 7 ditë. 

 

-Nga Universiteti 
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Istanbul Gelisim: 10 

personel akademik 

për 7 ditë dhe 10 

personel administrativ 

për 7 ditë. 

9 Universite

ti Turku 

(Universit

y of 

Turku) 

Finland  2016-

2021 

18.01.20

18 

Të gjitha 

fushat e 

studimit 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: Për çdo 

fushë studimi 4 

personel 

akademik/administrat

iv për 7 ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Turku: Për çdo fushë 

studimi 1 personel 

akademik/administrat

iv për 7 ditë. 

10 Universite

ti Teknik 

Riga 

(Riga 

Technical 

University

) 

Letoni 2014-

2020 

12.01.20

18 

* 

Administri

m Biznesi 

*Teknolog

ji 

Informaci

oni dhe 

Komuniki

mi 

*Inxhinier

i 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: Për çdo 

fushë studimi, 8 

studentë për 5 muaj 

studime cikli i parë 

dhe 8 studentë për 10 

muaj cikli i dytë. 

 

-Nga Universiteti 

Teknik Riga: Për çdo 

fushë studimi, 8 

studentë për 5 muaj 

studime cikli i parë 

dhe 8 studentë për 10 

muaj cikli i dytë. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: Për çdo 

fushë studimi 8 

http://www.univlora.edu.al/
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personel akademik 

për 5 ditë dhe 8 

personel administrativ 

për 5 ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Teknik Riga: Për çdo 

fushë studimi 8 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 8 

personel administrativ 

për 5 ditë. 

11 Universite

ti Aurel 

Vlaicu i 

Arad 

(Aurel 

Vlaicu 

University 

Of Arad) 

Rumani 2018-

2021 

06.12.20

17 

*Edukim 

*Gjuhë të 

Huaja 

*Adminstr

im Biznesi 

*Teknolog

ji 

Informaci

oni dhe 

Komuniki

mi 

*Inxhinier

i 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: Për çdo 

fushë studimi, 2 

studentë për 5 muaj 

studime. 

 

-Nga Universiteti 

Aurel Vlaicu i Arad: 

Për çdo fushë 

studimi, 2 studentë 

për 5 muaj studime.  

 

*Shkëmbim 

personeli: 
-Nga UV: Për çdo 

fushë studimi 2 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 2 

personel administrativ 

për 5 ditë. 

 

-Nga  Universiteti 

Aurel Vlaicu i Arad: 

Për çdo fushë studimi 

2 personel akademik 

për 5 ditë dhe 2 

personel 

administrativ. 

http://www.univlora.edu.al/
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12 Universite

ti 

Transilvan

isë në 

Brasov 

(Transylva

nia 

University 

of Brasov 

) 

Rumani 2018-

2021 

27.12.20

17 

*Inxhinier

i 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: 1 student 

për 5 muaj studime 

dhe 1 student për 3 

muaj trajnim. 

 

-Nga Universiteti 

Transilvanisë në 

Brasov: 1 student për 

5 muaj studime dhe 1 

student për 3 muaj 

trajnim.  

 

*Shkëmbim 

personeli: 
-Nga UV: 1 personel 

akademik për 10 ditë 

dhe 1 personel 

administrativ për 5 

ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Transilvanisë në 

Brasov: 1 personel 

akademik për 10 ditë 

dhe 1 personel 

administrativ për 5 

ditë. 

13 Universite

ti Stefan 

cel Mare i 

Suceavës 

(Stefan cel 

MareUniv

ersity of 

Suceava) 

Rumani 2017-

2021 

05.12.20

17 

*Histori 

*Edukim 

*Gjuhë të 

Huaja 

*Administ

rim 

Biznesi 

*Ekonomi

ks 

*Drejtësi 

Teknologj

i 

Informaci

oni dhe 

Komuniki

m 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: Për çdo 

fushë studimi, 2 

studentë për 5 muaj 

studime dhe 2 

studentë për 5 muaj 

trajnim. 

 

-Nga Universiteti 

Stefan cel Mare i 

Suceavës: Për çdo 

fushë studimi, 2 

studentë për 5 muaj 

studime. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: Për çdo 

http://www.univlora.edu.al/
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fushë studimi 2 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 2 

personel administrativ 

për 10 ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Stefan cel Mare i 

Suceavës: Për çdo 

fushë studimi 2 

personel akademik 

për 5 ditë dhe 2 

personel administrativ 

për 10 ditë. 

14 Universite

ti 

Teknologj

isë 

Bialystok 

(Bialystok 

University 

of 

Technolog

y) 

Poloni 2016-

2021 

27.11.20

17 

*Teknolog

ji 

Informaci

oni dhe 

Komuniki

mi 

*Adminsit

rim 

Biznesi 

*Inxhinier

i 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: 5 studentë 

për 5 muaj studime. 

 

-Nga Universiteti 

Teknologjisë 

Bialystok: 5 studentë 

për 5 muaj studime. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 5 personel 

akademik për 5 ditë 

dhe 2 personel 

administrativ për 

5ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Teknologjisë 

Bialystok: 5 personel 

akademik për 5 ditë 

dhe 2 personel 

administrativ për 

5ditë. 

http://www.univlora.edu.al/
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15 Universite

ti Anadolu 

(Anadolu 

University

) 

Turqi 2017-

2021 

27.11.20

17 

*Administ

rim 

Biznesi 

*Turizëm 

*Ekonomi

ks 

*Drejtësi 

*Cikël I 

ulët 

*Histori 

*Anglisht 

*Inxhinier

i Elektrike 

*Inxhinier

i 

Kompjuter

ike 

*Fizik 

*Matemati

k 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: Për çdo 

fushë 2 studentë për 5 

muaj studime. 

 

-Nga Universiteti 

Anadolu: Për çdo 

fushë 2 studentë për 5 

muaj studime. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 2 personel 

akademik për 5 deri 

16 ditë dhe 2 personel 

administrativ për 5 

deri 16 ditë. 

 

-Nga Universiteti 

Anadolu: 2 personel 

akademik për 5 deri 

16 ditë dhe 2 personel 

administrativ për 5 

deri 16 ditë. 

16 Universite

ti 

Teknik“G

heorghe 

Asachi” i  

Iasi 

(Technical 

University 

“Gheorgh

e Asachi” 

of  Iasi) 

Rumani 2017-

2021 

27.11.20

17 

*Shkenca 

Natyrore 

*Teknolog

ji 

Informaci

oni dhe 

Komuniki

mi 

*Inxhinier

i 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: 3 studentë 

për 6 muaj studime 

dhe 6 studentë për 3 

muaj trajnim. 

 

-Nga Universiteti 

Teknik“Gheorghe 

Asachi” i Iasi: 3 

studentë për 6 muaj 

studime dhe 6 

studentë për 3 muaj 

trajnim. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 5 personel 

akademik për 14 ditë 

dhe 3 personel 

administrativ për 14 

ditë. 

 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al


 

    

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

SENATI AKADEMIK 

 
Adresa /Adress: L. Pavarsia,                                                                                             Web-site: www.univlora.edu.al 

Bulevardi Vlorë-Skelë       e-mail: info@univlora.edu.al 

 Faqe 14 nga 121 

 

 

-Nga Universiteti 

Teknik“Gheorghe 

Asachi” i Iasi: 5 

personel akademik 

për 14 ditë dhe 3 

personel administrativ 

për 14 ditë. 

17 Universite

ti i Liezhit 

(Universit

y of 

Liège) 

Belgjik 2017-

2019 

24.11.20

17 

*Inxhinier

i Navale 

Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor. 

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: 2 studentë 

për 5 muaj studime  

18 Universite

ti i 

Salernos 

(Universit

y of 

Salerno) 

Itali 2017-

2018 

10.10.20

17 

*Drejtësi Palët 

angazhohe

n të 

kryejnë 

shkëmbim 

studentor 

dhe 

personeli 

akademik 

dhe 

administra

tiv.  

*Shkëmbim 

studentor: 
-Nga UV: 3 studentë 

për 6 muaj studime. 

 

-Nga Universiteti i 

Salernos: 3 studentë 

për 6 muaj studime. 

 

*Shkëmbim 

personeli: 
- Nga UV: 1 personel 

akademik për 7 ditë. 

 

-Nga Universiteti i 

Salernos: 1 personel 

akademik për 7 ditë. 
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Tabela 2: Bashkëpunime në projekte për vitin akademik 2017-2018 

 

N

r 

Titulli i 

Projektit 

Akroni

m 

Partne

ri 

Lider 

Progra

mi 

Nr. 

Refere

ncës 

Periudh

a  

Rezultati Financi

mi në 

Euro për 

UV nga 

totali 

1 Critical 

skills 

Learning 

for 

Innovatio

n 

Sustainab

le 

Groëth, 

Mobility 

and 

Employ 

Ability in 

the 

Multicult

ural 

Environ

ment of 

Ëestern 

Balkans  

SIGMA 

Agile 

Univers

ity of 

Ëarsaë, 

Poland 

Erasmu

s 

Mundu

s 

552105

-EM-1-

2014-1-

PL-

ERA 

MUND

US-

EMA21 

15/07/20

14-

14/07/20

18 

Objektivat 

kryesore në këtë 

projekt 

përfshijnë: 

-Organizimin dhe 

zbatimin e 

mobilitetit të 

studentëve, 

kërkuesve të rinj, 

personelit 

akademik dhe 

administrativ 

duke lehtësuar 

zhvillimin e 

shkathtësive 

kritike të 

nevojshme për 

funksionimin në 

shoqërinë e 

njohurive;  

-Zbatimin e 

masave të 

cilësisë dhe 

transferimin e 

ekspertizës 

brenda 

partneritetit;  

-Masat e 

dukshmërisë dhe 

shpërndarjen e 

rezultateve, duke 

siguruar 

qëndrueshmërinë 

e rrjetit dhe 

kontributin në 

zhvillimin e një 

mirëkuptimi 

ndër-kulturor. 

5,000.00 

http://www.univlora.edu.al/
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2 Green 

tech: 

Smart 

and 

Green 

Technolo

gies for 

Innovativ

e and 

Sustainab

le 

Societies 

in 

Ëestern 

Balkans 

GREEN

-TECH-

WB 

Univers

ity of 

Vigo, 

Spain 

Erasmu

s 

Mundu

s 

551984

-EM-1-

2014-1-

ES-

ERA 

MUND

US-

EMA21 

15/07/20

4-

14/07/20

18 

Green tech WB 

synon forcimin 

dhe përmirësimin 

e mirëkuptimit 

midis vendeve 

europiane dhe 

ballkanase 

nëpërmjet 

shkëmbimeve të 

personave, 

njohjes dhe 

kompetencave në 

nivele akademike 

nën aksione si:-

Promovim i 

mobiliteteve për 

studentë;-

Promovim i 

mobiliteteve për 

personele 

akademike dhe 

administrative;-

Zhvillimin e 

inisiativave për të 

njohur praktikat 

më të mira të 

partnerëve. 

3660 

3 Moderniz

ing and 

Harmoni

zing 

Maritime

Educatio

n in 

Montene

gro and 

Albania  

MAReD Univers

ity of 

Monten

egro, 

Monten

egro 

TEMP

US 

544257

-

TEMP

US-1-

2013-1-

ME 

29/01/20

14-

30/11/20

17 

Rishikimi i 

programeve 

ekzistuese ne 

ciklin Bachelor të 

degëve Inxhinieri 

Navale dhe 

Navigacion: 

-Azhornimi i 

materialeve dhe 

metodologjive të 

mësimdhënies 

dhe (ri) trajnimi i 

personelit 

akademik; 

-(Ri) akreditimi i 

programeve të 

studimit në ciklin 

Bachelor të 

degëve Inxhinieri 

Navale dhe 

Navigacion; 

215,278.

65 
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-Futja e kurseve 

bazë të IMO për 

trajnimin e 

detarëve 

- Disiminimi i 

programeve të 

studimit dhe 

kurseve bazë të 

IMO. 

-Kontrolli i 

cilësisë dhe 

monitorimi i 

projektit 

4 Enhance

ment of 

HE 

research 

potential 

contributi

ng to 

further 

groëth of 

the ËB 

region  

Re@W

BC 

Univers

ity of 

Niš,Ser

bia 

Erasmu

s + 

561586

-EP-1-

2015-1-

RS 

Qershor 

2015-

Tetor 

2018 

Projekti 

parashikon 

përmirësimin e 

politikave dhe 

praktikave 

institucionale për 

burimet njerëzore 

përmes një sëre 

ndryshimesh në 

aktet nënligjore 

për t’i përgatitur 

kërkuesit për 

tregun e punës 

dhe shoqërinë 

duke lehtësuar 

karrierën 

e tyre.  

82,121.0

0 

5 Developi

ng 

Teacher 

Compete

ncies for 

a 

Compreh

ensive 

Vet 

System in 

Albania 

TEAVE

T 

 Univer

sity of 

Leon, 

Spain 

Erasmu

s + 

586300

-EPP-1-

2017-1- 

ES-

EPPKA

2-

CBHE-

SP 

    42,828.0

0 

6 Develop

ment and 

applicatio

n of a 

system 

based on 

PhaRem Univers

ity of 

Ioannin

a, 

Greece 

Interreg 

IPA 

CBC 

Progra

mme 

Grecee 

      179,023.

40 

http://www.univlora.edu.al/
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advanced 

oxidation 

processes 

for the 

treatment 

of 

hospital 

ëasteëater

s in order 

to 

remove 

pharmace

utical 

compoun

ds ëith 

high 

persisten

ce in 

aquatic 

environm

ent 

– 

Albania 

2014 – 

2020 

7 Establish

ment of 

Business 

Clubs for 

the 

enhance

ment of 

entrepren

eurship in 

the cb 

area 

Business 

Clubs 

Munici

palty of 

Argos 

Orestik

os, 

Greece 

Interreg 

IPA 

CBC 

Progra

mme 

Grecee 

– 

Albania 

2014 – 

2020 

      102,977.

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Informacion mbi kërkimin shkencor në IAL ose mbi projekte ku merr pjesë si palë 

aktive, i cili përfshin:  

               i) politikat e kërkimit shkencor;  

               ii) të dhëna mbi lidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënien;  
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              iii) produktet në fushën e kërkimit shkencor të paraqitura në formën e botimeve 

shkencore, artikujve, projekteve të fituara dhe të realizuara, pjesëmarrjes 

në veprimtari brenda dhe jashtë vendit, veprimtari shkencore të 

organizuara nga njësia bazë, bashkëpunime me institucione të tjera në nivel 

vendor, kombëtar apo ndërkombëtar të shoqëruara me të dhëna mbi datën, 

vendin dhe pjesëmarrësit;  

 

 

               i) politikat e kërkimit shkencor;  

 

 I. Në fushën e Kërkimit shkencor, Misioni i UV për vitin akademik 2017-2018 

ka konsistuar në: 

 të qenit një institucion mësimor-kërkimor inovativ dhe me ndikim, në shërbim të 

vlerave njerëzore thelbësore nëpërmjet prodhimit, shpërndarjes dhe zhvillimit të 

dijeve në nivel ndërkombëtar; 

 rritja e individëve me ndjeshmëri shoqërore, të mirëkualifikuar, produktivë, 

profesionalë dhe të përgjegjshëm, me shpirt të orientuar drejt kërkimit dhe të hapur 

ndaj sfidave kombëtare dhe ndërkombëtare;  

 dhënia e kontributit në kuadër të përmirësimit të cilësisë së jetës së shoqërisë 

mbështetur në nevojat kombëtare dhe rajonale.  

 Misioni i sipërpërmendur është konceptuar në harmoni të plotë me misionin e 

përgjithshëm të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të shprehur në nenin 2 të 

Ligjit “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me standardet 

ndërkombëtare si dhe me kontributin dhe risitë që synon të sjellë ky institucion i arsimit 

të lartë në vendin tonë dhe më gjerë.  

 Në funksion të realizimit të këtij misioni dhe të rolit që institucionet e arsimit të 

lartë në tërësi duhet të luajnë në dobi të shoqërisë ku zhvillojnë aktivitetin e tyre, UV , 

gjatë vitit akademik 2017-2018, kreu aktivitete të shumëllojshme në fushën kërkimit 

shkencor dhe të kontributit për shoqërinë. Ky aktivitet është shtrirë në të gjitha 

Fakultetet: Fakulteti i Shkencave Humane, i Shëndetit Publik, i Ekonomisë dhe i 

Shkencave Teknikeatësisht në këto fushat e Interesit të kërkimit që mbulojnë këto njësi.  

 UV është një institucion i arsimit të lartë i orientuar drejt kërkimit shkencor duke 

e parë atë me prioritet. Kërkimet shkencore bazë dhe të aplikuara që implementohen nga 

UV janë në drejtimin e zgjidhjeve të problemeve praktike që kërkojnë studim 

eksperimental apo zhvillimin/përmirsimin e metodave, produkteve ose mallrave. 

Universiteti  ka inkurajuar dhe nxit të gjithë anëtarët e stafit akademik për të qenë aktivë 

në fushën kërkimore duke ofruar mbështetje financiare.  

1. Njësitë bazë dhe qendrat e kërkimit, në përfundim të çdo viti akademik, 

vlerësojnë dhe strukturojnë informacionin për të gjitha publikimet shkencore të 
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botuara nga ana e stafit të tyre akademik në bazë të kritereve të përcaktuara në 

Rregulloren e UV.  

2. Gjithashtu, Universiteti ofron mbështjetje financiare për pjesëmarrjen e stafit 

akademik në konferenca dhe aktivitete shkencore të organizuara brenda dhe 

jashtë vendit. Si rregull, çdo anëtar i stafit akademik ka të drejtë të përfitojë dy 

herë në vit mbështetje financiare për pjesëmarrje në këto aktivitete 

3. Bordi Administrativ i Universitetit vendos masën e rimbursimeve për stafin 

kërkues  pasi është vlerësuar kontributi dhe impakti i punimit shkencor për 

institucionin dhe shoqërinë.  Shuma e mbështetjes financiare për anëtarët e stafit 

akademik  dhe kërkimorë me kohë të plotë shkon mesatarisht  750 Euro. 

4. Në të njëjtën kohë, organizimi ose bashkëorganizimi i konferencave dhe 

aktiviteteve shkencore të një niveli kombëtar dhe ndërkombëtar përbën një tjetër 

dimension të rëndësishëm të politikës kërkimore të UV.  

5. Qëllimi kryesor i UV është të tërheqë sa më shumë projekte kombëtare dhe 

ndërkombtare për financimin e kërkimit shkencor. Kjo do përmirësoj jo vetëm 

nivelin e kërkimit shkencor, por edhe botimet dhe revistat që anëtarët e UV 

publikojnë. Përmirësimi i tyre rrit dhe vizibilitetin e Universitetit në rang 

ndërkombëtar.  

6. UV është pjesë e projekteve europiane TEAVET, Re@WBC, mbështetur nga 

programi Erasmus Plus. 

7. UV mbështet dhe nxit mobilitetet e stafit akademik për shkëmbim dhe marrje 

eksperience ne fushën e kërkimit shkencor  duke u mbështetur në financime të 

marrveshjeve KA1 nën programin ERASMUS Mundus, Erasmus Plus me 

universitetin e Vigos, Spanjë, Universitetin e Turkut Finlandë, ......etj.  

8. Së fundmi, në Universitet vazhdon të  funksionojnë pesë qendra kërkimore-

shkencore, të cilat janë të përfshira aktivisht në procesin kërkimor të 

institucionit. Qëndrat kërkimore shkencore të ngritura në UV shihen si  Qëndra 

ekselence të kërkimit shkencor në vazhdim. 

1. UV punon me politikat e tij që njësitë kryesore t i afrohen niveleve të kërkimit 

shkencor dhe modeleve të qëndrave kërkimore ndërkombëtare duke nxitur 

mobilitetin ndërkombatar akademik si dhe trajnimit të stafit me ekspert të huaj 

dhe me ekseriencë në fushën e kërkimit.  

 Zbatimi i këtyre politikave ka për synim që Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 

synon të bëhet një qendër e rëndësishme dhe pikë referimi kombëtare e rajonale në 

kooperimin akademik universitar, kërkimin shkencor, aktivitetin botues dhe 

promovimin e vlerave zhvilluese të arsimit të lartë. Universiteti synon të jetë pjesë 

integrale e rrjeteve dhe strukturave të organizuara institucionale universitare në kuadrin 

e rajonit të Europës jug-lindore, vendeve të BE-së.  Ky objektiv ka kërkuar: 

 përfshirjen në sa më shumë projekte zhvilluese akademike shkencore në kuadrin e 

projekteve të arsimit të lartë; 
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 analizën dhe monitorimin në mënyrë periodike e kërkimit për evidentimin e anëve  

të forta dhe dobësive në  fushën e kërkimit shkencor. 

 ndërkombëtarizimin e aktiviteteve kërkimore të institucionit; 

 inkurajimin në diversitet dhe dinamizëm të aktiviteteve kërkimore shkencore, duke 

bashkëpunuar me struktura të tjera të kërkimit shkencor brenda vendit; 

 transparencë dhe promovim në realizimin e kërkimit shkencor dhe shpërhapjen e 

rezultateve të të stafit të  akademik me qëllim rritjen e impaktit të tyrë në 

ekonominë dhe shoqërinë; 

 integrimin e kërkimit shkencor në procesin e mësimdhënies;  

 bashkëpunimin e sektorin publik dhe pivat në realizimin e projekteve kërkimore; 

 përfshirjen e studentëve në aktivitete kërkimore. 

  

 II.Ne 2016, me vendim të SA është ngritur Rrjeti i Studiuesve Shqiptarë në 

Diasporë (RSSHD)., veprimtaria e të cilit ka vijuar edhe ne vitin akademik 2017-

18.Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, në kuadër të ndjekjes së politikave shtetërore për 

reformimin e arsimit të lartë, duke u mbështetur në Ligjin e ri të Arsimit të Lartë 

(80/2015) dhe duke pasur parasysh domosdoshmërinë dhe rëndësinë e ristrukturimit të 

hallkave arsimore në arsimin universitar, ndërmerr nismën e krijimit të Rrjetit të 

Diasporës së Studiuesve Shqiptare (RSSHD). 

 Në zbatim të Strategjisë së Ndërkombëtarizimit dhe Kartës Evropiane të 

Kërkuesve, RSSHD-ja ka në thelb të gjitha format e shkëmbimeve (mobiliteteve) si 

mjet për zgjerimin e karrierës profesionale të kërkuesve. RSSHD-ja shihet si një urë 

bashkëpunimi në nivel universitar midis Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, 

universiteteve shqiptare si edhe të gjitha universiteteve të tjera në botë (diasporë), në të 

cilat punojnë shqiptarë të spikatur në mësimdhënie e kërkim shkencor, të cilat synojnë 

ndërveprimin e punës akademike dhe asaj shkencore brenda këtij rrjeti, në dobi të rritjes 

së cilësisë në universitet pjesëmarrëse në të. 

 Përveç shtysave të mësipërme (RSSHD)-ja vjen edhe si një reflektim dhe në 

koherencë meSamitin e Parë të Diasporës Shqiptare, ideuar dhe organizuar nga 

qeveria shqiptare nga data 18-20 nëntor 2016, seksioni “Të ndërtojmë rrjetin 

ndërshqiptar të aftësive” në të cilin u theksua bashkëpunimi/kordinimi i universiteteve 

shqiptare me eksperiencat personale e institucionale të kërkuesve dhe akademikëve 

shqiptarë në universitetet europiane, amerikane, kanadeze, australiane, koordinim që 

synon të trajtojë e t’u japë përgjigje pyetjeve të tilla si: A mund të ndërtojmë një 

regjistër të aftësive shkencore brenda e jashtë vendit? Amund të krijojmë platforma 

bashkëpunimi profesionale efikase të cilat lehtësojnë shkëmbim informacioni dhe 

eksperience? Çfarë duhet të mësojmë nga eksperienca të vendeve të tjera? Çfarë 

angazhimesh konkrete mund të marrin IAL-të ashtu edhe Diaspora për të vendosur 

praktika pune bashkëkohore në interes të dyanshëm. 
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 Në këtë kontekst (RSSHD)-ja synon që në një afat kohor njëvjeçar (janar-dhjetor 

2017) shtrirjen dhe marrëveshje me institucione akademiko-shkencore në nivel 

universitar me diasporën me qëllim: 

 bashkëpunimin akademik dhe shkencor me të gjitha institucionet universitare 

nëçdo lloj fushe me interes tëpërbashkët 

 shkëmbimin e këtyre përvojave ndërmjet anëtarëve institucional të rrjetit në fjalë 

 rritjen e mundësive tëpunësimittë studiuesve, si edhe nxitjen e tij, në frymën e 

domosdoshmërisë së ndërkombëtarizimit 

 përmirësimin e cilësisë kërkimore universitare me vlerë shkencore dhe zbatim 

tëdrejtpërdrejtë nëçdo aspekt të jetës shoqërore, kulturore apo ekonomike 

 hapjen e programeve studimi të përbashkëta, në të tria ciklet, sipas 

legjislacioneve në fuqi në vendet përkatëse 

 organizimin e ngjarjeve, seminareve, kongreseve, apo konferencave 

ndërkombëtare në lëmin e studimeve me interes të përbashkët 

 çeljen e revistave shkencore të përbashkëta, botimin e librave shkencorë 

monografik/poligrafik me autorësi/bashkautorësi,si edhe çdondërmarrje tjetër 

akademike me vlerë botimi 

 shkëmbimin e stafit administrativ, akademik dhe studentor në forcim e 

ndërlidhjeve institucionale midis anëtareve të rrjetit 

 zbatimin e çdo lloj marrëveshjeje nëdobi tëinteresave dhe përfitimeve të 

përbashkëta 

 

 III. Ne fund të vitit 2016, (05. 12. 2016, SA i UV-së ka miratuar 

"STRATEGJINË Ë NDËRKOMBËTARIZIMITTË UNIVERSITETIT “ISMAIL 

QEMALI’, VLORË, 2016-2020. Gjatë vitit akademik 2017 -2018, në përmbushje të 

misionit të tij “Virtyt, shkencë, vërtetësi”, Universiteti “IsmailQemali’, Vlorë e ka vene 

theksin tek mbështetja e shkëmbimeve ndërkombëtare në mësimdhënie dhe kërkim duke 

nxitur bashkëpunimin me universitete dhe partnerë të tjerë kudo në botë. Përqasja 

ndërkombëtare e universitetit përfshin dhe harmonizon aspekte të ndryshme të jetës 

universitare: mësimdhënien, kërkimin dhe administrimin. Në këtë kuadër, Universiteti 

“IsmailQemali’, Vlorë është i përkushtuar për t’i dhënë një përmasë dhe prani 

ndërkombëtare kërkimit që zhvillohet në universitet, botimeve që realizohen nga 

universiteti dhe nga stafi akademik brenda dhe jashtë përmes punimeve prestigjioze të 

njohura ndërkombëtarësisht, si dhe shkëmbimeve të studentëve, stafit akademik dhe 

administrativ me universitete partnere të rinj dhe të vjetër, si dhe krijimit dhe forcimit të 

bashkëpunimit ndërkombëtar.     
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Në vitin 2016, Universiteti “IsmailQemali’, Vlorë numëron me shumë 

universitete partnere në botë, me të cilët ka lidhur një sërë bashkëpunimesh në fushën e 

kërkimit, mësimdhënies, botimeve të përbashkëta, si dhe të shkëmbimit të stafit dhe 

studentëve estafit akademik janë ndërkombëtarë. Po ashtu, universiteti ka lidhur 20 

marrëveshje ndërinstitucionale përmes programit Erasmus + për shkëmbime të stafit dhe 

studentëve. Të gjitha këto janë dëshmi e vullnetit për ta bërë ndërkombëtarizimin 

realitet të prekshëm në universitet.  

Universiteti “Ismail Qemali’, Vlorë synon që përmes realizimit të këtij objektivi 

të bëhet njëkohësisht strehë e vlerave dhe pikëtakimeve kulturore duke forcuar jo vetëm 

bashkëpunimin ndërkombëtar, por duke u bërë edhe nxitës i tolerancës ndaj, respektit 

për dhe njohjes së kulturave të ndryshme.Për përmbushjen e objektivave të 

përgjithshëm, Universiteti “IsmailQemali’, Vlorë ka përcaktuarnjë sërë objektivash 

afatgjatë, të cilat përqendrohen në këto aspekte strategjike: 

 partneritet institucional, 

 përvojë ndërkombëtare për studentët dhe stafin akademik dhe administrativ, 

 ndërkombëtarizim i programeve dhe kurrikulave, 

 bashkëpunim ndërkombëtar në kërkim, zhvillim dhe transferim njohurie dhe 

teknologjie. 

 Nxitjen dhe mbështetjen e bashkëpunimeve ndërkombëtare në fushën e 

kërkimit,zhvillimit dhe transferimit të njohurive dhe teknologjive. 

 Forcimin e lidhjeve me diasporën shkencore shqiptare. 

 

 IV. Me date 4 dhjetor 2017. Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore i eshte dhene 

cmimi Ekselence per Burimet Njerezore ne Kerkim (HR Excellence in Research) nga 

Komisioni Evropian. Kjo arritje pervijon perpjekjet dhe aspirimet për punen e kryer ne 

pergatitjen dhe perpilimin e aplikimit gjate ketij viti. Se dyti, ky cmim i jep nje shtyse te 

rendesishme promovimit te UV-se, ne rang kombetar dhe nderkombetar, si nje 

institucion ne te cilin nxitet nje mjedis akademik dhe shkencor serioz, si dhe ne 

perputhje me parimet e punes universitare bashkekohore dhe evropiane. Dhe së treti, 

UV-ja është universiteti i pare shqiptar dhe i vetmi qe ka fituar kete cmim, duke ju 

bashkuar rreth 400 institucioneve te arsimit te larte ne Evrope, te cilat e gezojne tashme 

atë. 

 Akordimi i cmimit Ekselence per Burimet Njerezore ne Kerkim u be me 

motivacionin se ky institucion tashme praktikat dhe politikat e tij per burimet njerezore, 

dhe ne vecanti ato te kerkuesve te rinj por jo vetem, i radhit me parimet e Kartes dhe 

Kodit Evropian për kerkuesit. Kjo deshmohet ne analizen e brendshme permbledhese, e 

cila shquan perparesite dhe mangesite ne kete drejtim, por edhe planit te veprimit, i cili 

do t’i parashtrohet Senatik Akademik te UV-se dhe do te zbatohet me rigorozitet duke 

filluar nga ky muaj. Analiza si edhe plani i veprimit janë ne faqen elektronike te UV-se 
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(https://univlora.edu.al/2017/09/23/a-human-resources-strategy-for-researchers-

incorporating-the-charter-and-code-university-of-vlora-ismail-qemali-albania/). 

 Ky cmim gjithashtu është nje deshmi reale për perkushtimin e vazhdueshem te 

UV-se ne permiresimin e politikave te burimeve njerezore, te cilat ngerthejne ceshtje 

dhe aspekte lidhur me punesimin, zhvillimin e karrieres akademike, etikes kerkimore, 

kushteve te punes, procedurave te promovimit, trajnimit, pergjegjshmerise dhe 

besueshmerise ne publik dhe ne tregun akademik, bashkepunimit shkencor, projekteve 

kerkimore etj. UV-ja ka nje strategji konkrete për burimet njerezore dhe kerkuesit dhe 

është e vendosur ta zbatoje atë me devotshmeri dhe profesionalizem ne kerkim te 

permbushjeve te detyrave dhe angazhimeve ne planin e veprimit dy-vjecar dhe 

vleresimit te jashtem nga eksperte nderkombetare pas tri vitesh. 

 Zbatimi konkret i strategjise sigurisht qe kerkon nje gjitheperfshirje te disa 

strukturave akademike dhe administrative ne UV. Megjithate, ky institucion nenvizon 

ambiciet e tija për zbatimin e tij ne linje me zotimet e ndermarra ne planin e veprimit, 

por njekohesisht edhe ne perputhje me disa prej rekomandimeve te lena për te ardhmen 

nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë gjate procesit te akreditimit, 

permbushja e te cilave ngelet nje prioritet i ngutshem i UV-se ne kohe dhe ne cilësi. Ne 

kete kuader, cmimi Ekselence per Burimet Njerezore ne Kerkim është nje ndihmese dhe, 

patjeter, nje shtyse e rendesishme për plotësimin e tyre. 

V.Në vitin 2017 UV-ja ka hartuar dhe miratuar "RREGULLORE E “ETIKES SË 

KËRKIMIT SHKENCOR DHE PUBLIKIMIT TË UV-së", nisur nga fakti se kërkimi 

shkencor është sfida për dijet e përfituara falë të menduarit dhe studimit sistematik, 

vëzhgimit dhe eksperimentit. Përgjegjësi themelore e komunitetit të kërkimit shkencor, 

ku bën pjesë edhe stafi akademik i UV-së, është të formulojë dhe pranojë parimet dhe 

kriteret e etikës së kërkimit, për të rritur sa më shumë cilësinë dhe forcën e tij si dhe për 

t’iu përgjigjur në mënyrën e duhur  shkeljeve të integritetit në këtë fushë. UV është e 

ndërgjegjshme se mënyra më e zakonshme dhe e thjeshtë e përcaktimit të “etikës” është: 

respektimi i normave të pranuara dhe të aplikuara të sjelljes në kërkim, hulimtim dhe 

publikim si dhe  detyrimi për të dalluar/zbatuar normën/rregullin e pranuar nga sjelljet, 

aktet dhe publikimet në kundërshtim me normën/rregullin. Shkelja e rregullit dhe 

normës së pranuar, nga komuniteti shkencor është konsideruar historikisht 

antiakademike, joetike, e papranueshme, e ndëshkueshme dhe e vetëndëshkueshme.Kjo 

rregullore dëshmon se Normat etike gjithashtu i shërbejnë qëllimeve të hulumtimit dhe 

zbatohen për personat që kryejnë kërkime shkencore, aktivitete të tjera akademike ose 

krijuese në UV. 

 

               ii) të dhëna mbi lidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënien;  
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 Integrimi real i kërkimit shkencor në mësimdhënie është i rëndësishëm dhe një 

domosdoshmëri për të përballuar sfidat e shkollimit universitar, në kushtet kur shkolla 

(duke përfshirë universitetin), e ka humbur monopolin e të qenit informuesi i vetëm  dhe 

kur studentët kanë akses informative aq sa edhe pedagogët e tyre. Sfida e sotme nuk 

lidhet me informimin e studentit të painformuar por me formimin akademik dhe 

shkencor sa më të mirë të studentit.  

Kjo kushtëzon: 

1. projektimin dhe zhvillimin e leksioneve që dalin nga kërkimi i drejtpërdrejtë 

2. përfshirjen e studentit në projekte kërkimore shkencore,  

3. shndërrimin e natyrshëm evolutiv nga një marrdhënie pedagog-student në një 

marrdhënie udhëheqës-kërkues 

4.  rivlersimin dhe riorganizimin e lëndëve që kanë të bëjnë me kërkimin shkencor  

në ciklin Master të studimit siç është: 

a. Lënda “Metodologjia e Kërkimit Shkencor”  e pranishme në programe të 

ndryshme. 

b. Metodologjia e zhvillimit të leksionit teorik bazuar edhe në  artikuj dhe 

punime të autorëve mbi fushën e interesit. 

c. kombinimi i vlerësimit me inisiativa modeste kërkimi shkencor  tek 

studentët duke nxitur  

i. kërkim literature  

ii. shpirt krijues dhe inovativ 

iii. prakticitet në zgjidhje praktike bazuar në njohje teorike 

5. Rezultatet e kërkimit shkencor të kryera nga Fakultetet/Departamentet/Qëndrat 

Kërkimore kanë ndihmuar dhe do të ndihmojnë në përditsimin e teksteve 

mësimore me të dhënat teorike më të fundit nga bagazhi akademik kërkues në 

nivele globale.  Po ashtu, këto rezultate janë në përputhje me nevojat e 

profesionistëve për edukim në vazhdim si dhe për nevojat që komuniteti dhe  

rajoni ka. 

6. UV ka si politikë të tij të nxisë dhe të mbështesë integrimin e kërkimit shkencor 

në programet mësimore me qëllim krijimin e mundësive të nxisin të mësuarit, 

por mbi të gjitha pasqyrojnë ndikimin jetësor të kërkimit.  

7. Rezultatet e kërkimit shkencor kanë përmirësuar ndjeshëm pedagogjinë e 

mësimdhënies duke e bërë atraktiv për studentin këtë proces. Lektorët kërkues 

arrijnë të ilustrojnë më mirë dhe me qartësi shkencore hipoteza ,  zhgjidhje 

teknike apo sociale duke qenë bindshëm lider të orës së leksionit dhe manaxherë 

të mirë të njohjsë tek  studenti. 

8. Angazhimi aktiv i studentit të UV-së në kërkimin  shkencor me rezultate të 

prekshme është mjaft  i dukshëm në përfshirjen e tyre në organizimin e 

konferencave, simpoziumeve, Workshop-eve ku ata debutojnë suksesshëm me 

punime interesante.  

http://www.univlora.edu.al/
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9.  Po ashtu botimi i këtyre punimeve në Bulletnin e UV (pa fee) si dhe në revista 

të tjera kombëtare e ndërkombtare janë mundësi qëUV u jep  studentëve të 

vendosin kontakte me rezultatet e fundit të kërkimit shkencor që realizohen nga 

stafi akademik i UV.  

10. Një mënyrë tjetër me të cilën UV ka lidhur rezultatet e kërkimit shkencor me 

mësimdhënien janë aktivitetet e ndryshme që organizohen në komunitet. Shpesh 

studentët marrin pjesë në komisione vlerësimi në konkurse të organizuara nga 

komuniteti parastudentor.  

11. Funksionimi i laboratorëve në Universitet mundëson që një pjesë e leksioneve, 

veçanërisht për departamentet e Fakultetit të Shkencave Teknike, mbahen në 

laboratorët përkatës, duke përdorur pajisjet e nevojshme. Kështu, duke përfituar 

nga mundësitë e aplikimit të ofruara nga këta laboratorë, lektorët përkatës mund 

të integrojnë lehtësisht rezultatet e kërkimit shkencor me procesin 

mësimdhënës.  

12. Produktet në fushën e kërkimit shkencor të paraqitura në formë tabelare 

(botimet, projektet e fituara dhe të realizuara, pjesëmarrja në aktivitetet brenda 

dhe jashtë vendit, veprimtaritë shkencore të organizuara nga njësia, 

bashkëpunimi me institucionet e tjera në nivel lokal, kombëtar apo 

ndërkombëtar shoqëruar me të dhëna mbi datën, vendin dhe pjesëmarrësit). 

Gjatë vitit akademik 2017-2018, një pjesë e mirë e stafit akademik ka botuar në 

revista me indeks ndërkombëtar si dhe ka marrë pjesë në konferenca dhe 

aktivitete të ndryshme shkencore brenda dhe jashtë vendit.  

13. Njëkohësisht, vetë UV ka qënë organizator dhe partner duke  bashkangjitur 

emra me tituj akademikë të kërkuesve tanë në bordet ndërkombëtare në  disa 

konferencave shkencore si  

 

iii) produktet në fushën e kërkimit shkencor të paraqitura në formën e botimeve 

shkencore, artikujve, projekteve të fituara dhe të realizuara, pjesëmarrjes në 

veprimtari brenda dhe jashtë vendit, veprimtari shkencore të organizuara 

nga njësia bazë, bashkëpunime me institucione të tjera në nivel vendor, 

kombëtar apo ndërkombëtar të shoqëruara me të dhëna mbi datën, vendin 

dhe pjesëmarrësit; 

  

Veprimtaria e kërkimit shkencor fokusohet në: 

 

1. Publikime të punimeve shkencore. 

 Pjesëmarrja në konferenca ndërkombëtare gjatë vitit 2017-2018 ka qënë e lartë dhe 

është mbështetur financiarisht nga Universiteti. Pothuajse i gjithë stafi me kohë të plotë ka 

marrë pjesë dukekontribuar me shkrime dhe punime shkencore në konferencat e 

organizuara nga disa njësi të Universitetit. Njëkohësisht, vetë UV ka mbështetur inisiativa të 
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departamenteve për organizime të konferencave shkencore me mundësi gjithëpërfshirëse 

publikimi dhe bashkëpunime ndërfakultetore. 

2. Projekteteuropiane  me impakt në kërkimin shkencor  

 Universiteti i Vlorës, në objektivat e kërkimit shkencor ka të specifikuar nevojën për 

shtrirje të jë bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar për një kontribut të shtuar në 

shoqëri duke ka zhvilluar projekte dhe bashkëpunime me disa IAL-edhe institucione në 

vend. Në këto projekte me karakter kërkues e shkencor janë integruar dhe angazhuar 

staf ekspert  dhe studentë për të qenë më pranë zhvillimeve dhe institucineve që 

mbështesin financiarisht  inisiativa për zgjidhje  të të trajnimit të individëve apo grupeve 

të punës aktivë në kërkesat e ekonomisë dhe shoqërisë.  

Projektet në fjalë mund të renditen: 

1. TEAVET– Një projekt europian i finanuar nga  Erasmus Plus ku UV është partner. 

Projekti përfshin staf akademik kërkues në fushën e mësuesisë dhe pedagogjisë nga 

departamente ndërfakultetore si departamenti i Gjuhës dhe Letersisë, Departamenti i 

Shkencave Kompjuterike, etj. Objektivi kryesor i projektit është zhvillimi i një 

sistemi gjithëpërfshirës për trajnimin e mësuesve me kompetenca gjatë gjithë jetës. 

Në bazë të këtij projekti qëndron puna kërkimore për zhvillimin e moduleve 

trajnuese me përmbajtje bashkëkohore në fushat e etikës dhe komunikimit të 

mësuesve, krijimi dhe zhvillimi i kompetencave dixhitale për qëllime pedagogjike, 

komunikimi online, etj. duke studiuar  kërkesat reale të grupit të interesit siç janë 

mësuesit apo drejtuesit e institucionve arsimore.  

2. GREEN-TECH – Një projekt gjigand mobiliteti nën Erasmus Mundus ku UV ishte  

partner i plotë ndër 21 anëtarë projekti. Anëtarë të stafit dhe studentë ekselentë 

ekzekutuan paketat e fituara nga aplikiment drejt universiteteve europiane si 

Universiteti i Leonit( 1 mobilitet 11 muaj), Universiteti i Vigos, ( dy mobilitete 11 

muaj), Universiteti i Portos ( 1 mobilitet 6 muaj në post doktoraturë).  UV është 

krenar për rezultatet e përfaqësimit në këto mobilitete me rezultat 

a. nënshkrim i MoU me universitetin e Portos për bashkëpunim në projekte 

dhe kërkim shkencor , qershor 2018 

b. nënshkrim i MoU me Universitetin Kimik dhe Teknologjik të Sofies, 

Bullgari, tetor 2017, duke e konsideruar si një nga partnerët tanë europianë 

të rëndësishëm 

c. thellimi i studimeve postdoktorale për stafin e UV në Universitetin  e Portos 

d. 5 mobilitete të stafit akadmik dhe 1 staf administrativ, të fituara me 

Universitetin e Vigos për trajnimin e stafit nën aplikimet KA107 

3. Marrveshje bilaterale për mobilitete me karakter bashkëpunimi midis stafeve (5 

mobilitete të stafit akadmik dhe 1 staf administrativ), të fituara me Universitetin e 

Turkut, Finlandë  për trajnimin e stafit nën aplikimet KA107 në të cilat u punua 

fuqishëm për aplikimin  e projekteve CBHE në thirrjen e Erasmus Plus, shkurt 

2018( SMS_HOME), me përfshirjen e 4 universiteteve europiane partnere dhe 9 

IAL-ve duke përfshirë edhe Ministrinë e Edukimit, Rinisë dhe Sporteve 

http://www.univlora.edu.al/
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4. AFRIMED- projekt i mirëfilltë kërkimor shkencor aplikuar nga stafi i departamentit 

të Biologjisë në dhjetor, 2017 dhe me staus i fituar që nga gusht, 2018. Me impakt 

territorial të rëndësishëm, projekti kërkon të jap zgjidhje konkrete mbrojtjes së 

florës detare në zonën turistike të rajonit të Vlorës. Kërkim shkencor në këtë fushë 

dhe ekspertizë akademike do të jetë në vazhdim çelësi i veprimtarive hulumtuese të 

planifikuara brenda projektit mbështetur financiarisht nga programi i BE, Horizon 

2020. 

 

Aktivitete kërkimore- shkencore të organizuara nga Universiteti  

 

a. Organizim dhe partnership në Konferenca  kombëtare dhe 

ndërkombëtare. 

 

Universiteti i Vlorës përgjatë vitit akademik 2017-2018 ka arritur të organizojë në mënyrë 

të sukseshme dhe me një pjesmarrje të gjerë kërkuesish vendas dhe të huaj, konferencat 

shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare si më poshtë: 

 Konferenca e Departamentit te Gjuheve te Huaja - 2nd International Scientific 

Conference “Foreign Languages Studies And Globalization, A Link Between 

Languages And Culture”, 6 Maj 2017 

 Konferenca Shkencore "First International Conference On New Research And 

Advances On Computer Science And Information Technology (Nra – Csit)", 30 

Qershor -1 Korrik 2017 

 Konferenca e Katert Nderkombetare e Asse “English And I: Literary And Cultural 

Encounters”, 08.06.2017 

 Konferenca Shkencore “Mapping Balkan Routes - literary, cultural and linguistic 

landscapes International Conference on Balkan Studies”, 08-09.09.2017 

 Konferenca Studentore e Hapur, 14 Dhjetor 2017 

 Infermieria dhe Shendeti, 23 Shkurt 2018 

 Konferenca e Departamentit te Gjuheve te Huaja – Language, Culture and 

Community: 21st - Century Perspectives, 30 Maj 2018 

 I-st International Scientific Conference “The Evolution Of Albanian Legislation 

Between European Union Policies And Italian Experience”, 24-25 May, 2018 
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Tabela si më poshtë vijon liston punën kërkimore shkencore të personelit akademik të 

universitetit përgjatë vitit akademik 2017-2018. 

 Viti 2017 

1 

Effect of Light Intensity 

on Chlorophyll 

Fluorescence in Olive 

Plants –Application of 

mPEA Fluorometer 

(Emili Çaҫi) 

The Albanian Journal of Agricultural Sciences (AJAS), 

Albanian j. agric.  sci., ISSN: 2218-2020,Volume 16, 

Issue IV (2017) Pages 143 ISCPS2016 154. 

2 

Effect of Light Intensity 

on Chlorophyll 

Fluorescence in Olive 

Plants –Application of 

mPEA Fluorometer 

(Emili Çaҫi) 

The Albanian Journal of Agricultural Sciences (AJAS), 

Albanian j. agric.  sci., ISSN: 2218-2020,Volume 16, 

Issue IV (2017) Pages 143 – 154. 

3 

Perdorimi i perralles ne 

mesimdhenien e gjuhes 

se huaj (Adriana 

GJIKA) 

Konferenca Nderkombetare per Studimet Ballkanike 

“MappingBalkanroutes: literaly, cultural and 

linguisticlandscapes”, organizuarngaDepartamenti i 

Gjuheve te HuajadheDepartamenti i 

GjuhesdheLetersiseshqipe, Fakulteti i 

ShkencaveHumane, Universiteti i Vlores “Ismail 

Qemali” ne bashkepunim me Fakultetin e Filologjise, 

Universiteti i Beogradit. Libri iAbstraktevefq 69. ISBN 

978-9928-245-07-6. Viti botimit 8-9 shtator 2017. 

4 

Perkthimi i perkthyesit 

apo perkthimi 

automatik? (Adriana 

GJIKA) 

2nd International Conference of VloraUniversity 

“Foreign Languages studies and globalisation, a link 

between Languages and cultures”. Libri i abstrakteve 

fq 60. ISBN978-9928-05-237-7. Viti botimit 6 Maj 

2017. 

5 

Female politicians and 

the double bind: Review 

of the political discourse 

research (Hima, Anila & 

Klosi, Doriana) 

10th International Conference New Dimensions and 

Approaches in English Studies, 12 – 13 May 2017, 

Tirana 

6 

Vështrim Krahasues i 

Legjislacionit Shqiptar 

dhe Ndërkombëtar mbi 

të Drejtat e Fëmijëve 

(O.Hoxhaj) 

Mbrojtja e temës së disertacionit  qershor 2017, 

Available 

from:http://www.doktoratura.unitir.edu.al/2018/02/ves

htrim-krahasues-i-legjislacionit-shqiptar-dhe-

nderkombetar-mbi-te-drejtat-e-femijeve/ 
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7 

The “new” author’s 

rights in Albania and the 

related rights (Ikonomi 

E., Zyberaj J.) 

Tiranë, Pegi, 2017, ISBN 978-9928-228-67-3 

8 

Ikonomi, E. 

RëndësiadhezbatimiiPari

mit Bona Fides 

nëtëDrejtën Kontraktore 

Doctoral Thesis, Tirana University, Faculty of Law, 

Civil Law Department.  

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-

content/uploads/2017/03/Doktoratura-Ergysa-

IKONOMI-2017.pdf 

9 

Contractual freedom, 

restricted due to law, 

global economy and 

common rules of 

European Union (Eriola 

Cakrani, Borana 

Mustafaraj) 

Pavaresia Scientific Journal, ISSN 2304-2664 (online), 

Vlore, November 2017, print p.1. 

10 

Bulëza antropologjike 

dhe etnologjike të 

Nermin Vlora 

Falaschit,mbeses se 

Ismail Qemal Vlores 

(Evis Celo) 

Gazeta TELEGRAF 11 maj 2017 faqe 18,seksioni i 

Kulturës 

11 

The Impact of foreign 

languages in the local 

economy: The call 

center case in Albania 

(Fjona Cukani, Laert 

Mezani, Iltana Koleka) 

II International Scientific Conference “Foreign 

languages studies and globalization, a link between 

languages and cultures” the past, the present and the 

future, ISSN:2310-6719, & Maj 2017, p. 124 

12 

The language of Italian 

cinema (Fjona Cukani, 

Laert Mezani, Iltana 

Koleka) 

II International Scientific Conference “Foreign 

languages studies and globalization, a link between 

languages and cultures” the past, the present and the 

future, ISSN:2310-6719, & Maj 2017, p. 124 

13 

Bridging cultures 

through tourism A study 

case: Vlora touristic 

professional figures in a 

European perspective 

Proceeding ne Konferencen Nderkombetare.8-9 

September 2017,Vlorë 

http://www.univlora.edu.al/
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(Fjona Cukani, Ledina 

Merkaj) 

14 

Diskursi promovues dhe 

bindes I turizmit (Fjona 

Cukani, Iltana Koleka, 

Ledina Merkaj) 

Artikull ne Konferencen Nderkombetare,(Korce, 

Nentor 2017) 

15 

Edukim permes medias 

(Fjona Cukani, Iltana 

Koleka, Ledina Merkaj) 

Artikull ne Konferencen Nderkombetare,(Korce, 

Nentor 2017) 

16 

Social- Anthropological 

Studies of Carmine 

Abate: An analysis to his 

work (QYRDETI 

LONDO Frosina) 

University of Vlora ISMAIL QEMALI. Scientific 

bulletin . Special issue,2017, 103-111. 

17 

Comparison of 

electrochemiluminescen

ce and ELISA 

techniques for 

toxoplasma and 

cytomegalovirus 

diagnosis in pregnant 

women (B. LAZE, A. 

LUGAJ, A. MITRE) 

Albanian j. agric. sci.Volume 16, Special issue (2017); 

ISSN: 2218-2020, fq 427-435. 

18 

Serological survey of 

Crimean-Congo- 

Hemorrhagic Fever 

Virus in Kolonje-Erseke, 

Albania (A. LUGAJ, B. 

LAZE, M. MERTENS, 

M. GROSCHUP, I. 

SCHUSTER, K.   

BERXHOLI) 

Albanian j. agric. sci.Volume 16, Special issue (2017); 

ISSN: 2218-2020, fq103-109. 

19 

Comparison of 

electrochemiluminescen

ce and ELISA 

techniques for 

toxoplasma and 

Albanian j. agric. sci.Volume 16, Special issue (2017); 

ISSN: 2218-2020, fq 427-435. 
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cytomegalovirus 

diagnosis in pregnant 

women (B. LAZE, A. 

LUGAJ, A. MITRE) 

20 

The study of infectious 

agents of the urinary 

tract infections in 

Durrës, Albania (Aurora 

Bakaj 

(Çizmja),EntelaRuçi 

(Kulla), JonidaKalaja) 

Albanian Journal of Agricultural Science (AJAS).2017; 

Volume 16, Special issue  Publ.; pp. 95 – 101. 

21 

Practical Teaching Tips 

for Novice teachers 

(Hajrulla, V. Harizaj M.) 

Scientific Bulletin, Special Issue,  ( 2017) (pg. 151-

156),  ISSN 2310-6719 

22 

Some Major Changes in  

ELT Curriculum:  

towards flexible 

teaching (Harizaj M., 

Hajrulla, V. ) 

Scientific Bulletin, Special Issue 2017, (pg.169-173), 

ISSN 2310-6719, www.univlora.edu.al 

23 

English Grammar and 

Teaching difficulties  in 

EFL Context (Kozeta 

Hyso Zamira Alimema) 

Buletini shkencor UV “ Ismail Qemali “ Vlore . ISSN  

2310-6719. Special Issue 2017. 

24 

E- moji “ Trendy Slang 

or a whole new 

Language “ (Zamira 

Alimema , Kozeta Hyso) 

Buletini shkencor UV “ Ismail Qemali “ Vlore . ISSN  

2310-6719. Special Issue 2017. 

25 

English Grammar and 

Teaching Difficulties in 

EFL Context (Kozeta 

Hyso , Zamira 

Alimemmaj ) 

May 2017  “ The Past , the Present and the Future” 

Department of Foreign Language , faculty of 

Humanities ,University of Vlora ISBN 978-9928-05-

237-7. 
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26 

Mësimdhënia, 

mësimnxënia dhe sfida 

bashkëkohore e 

kompetencave dhe 

profilizimit të mësuesit 

të gjuhëve të huaja 

(Naqo,E.) 

Published in  Conference proceedings: Langues et 

mètieres,Langues et Coutumes,Tirana Albania,Mars 

2013, , ISBN-978-9928-08-134-6/ Publishing 

House."Mediaprint"-Tiranë- Faqe-224-228 

27 

Important role of 

motivation in learning 

Foreign and second 

language.The teacher 

and the classroom 

management (Naqo,E.) 

Botuar ne Book of abstracts-proceedings of 

Conference-“Foreign Languages studies and 

globalization,a link between languages and culture”—

The past,the present and the future-Vlorë,2017- ISBN 

978-9928-05-237-7 / fq.37 

28 

Naqo,E. “Përgatitja e 

Mësuesve të rinj në 

gjuhën Italiane si Gjuhë 

e huaj dhe integrimi i 

tyre në sistemin arsimor 

shqiptar,prakticitet,dhe 

realitet në Universitetin 

“Ismail qemali”-Vlorë.” 

Botuar ne Book of abstracts-proceedings of 

Conference- Arsimi në botën shqiptare:Historia,e 

sotmja ,perspektiva”-Botim i Universitetit Aleksandër 

Moisiu-Durrës, Shtëpia Botuese-shtypshkronja Jozef 

Durres,Mars 2017, ISBN: 978-9928-241-06-1-Faqe 

190 

29 

HIGHER EDUCATION 

AND PROBLEMS IN 

THE BALKANS 

REGION (Naqo,E.) 

Botim i Universitetit ‘Fan Noli”-Korçë,Nëntor 2017-

fq-107- ISBN 978-608-4573-22-7  Botuar ne Book 

proceeding-Conference- INTERNATIONAL 

CONFERENCE“INTERREGIONAL  

DEVELOPMENTS IN GEOGRAPHICAL, 

HISTORICAL, SOCIAL  ECONOMICAL AND 

CULTURAL FOCUS 

30 

Traditional” Translator 

within a Modern 

Technological Reality 

(Dr. Ilda KANANI, A ) 

Published in In Esse.English studies in   Albania 

English Studies in Albania. Albanian Society for the 

Study of English Department of the Foreign 

Languages, Faculty of Humanities University of Vlorë 

“Ismail Qemali”, Volume 6, Number 2, Autumn 2015,  

ISSN:2078-7413, p.71-74. (  Vlorë, 2017) 

31 

The Impact of foreign 

languages in the local 

economy: The call 

center case in Albania 

(Fjona Cukani, Laert 

Mezani, Iltana Koleka) 

II International Scientific Conference “Foreign 

languages studies and globalization, a link between 

languages and cultures” the past, the present and the 

future, ISSN:2310-6719, & Maj 2017, p. 124 

http://www.univlora.edu.al/
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32 

The language of Italian 

cinema (Fjona Cukani, 

Laert Mezani, Iltana 

Koleka) 

II International Scientific Conference “Foreign 

languages studies and globalization, a link between 

languages and cultures” the past, the present and the 

future, ISSN:2310-6719, & Maj 2017, p. 124 

33 

Bridging cultures 

through tourism A study 

case: Vlora touristic 

professional figures in a 

European perspective 

(Fjona Cukani, Iltana 

Koleka, Ledina Merkaj) 

Proceeding ne Konferencen Nderkombetare.8-9 

September 2017,Vlorë 

34 

Diskursi promovues dhe 

bindes I turizmit (Fjona 

Cukani, Iltana Koleka, 

Ledina Merkaj) 

Artikull ne Konferencen Nderkombetare,(Korce, 

Nentor 2017) 

35 

Edukim permes medias 

(Fjona Cukani, Iltana 

Koleka, Ledina Merkaj) 

Artikull ne Konferencen Nderkombetare,(Korce, 

Nentor 2017) 

36 

Students' 

Comprehension of 

Teaching Styles and 

Learning Strategies in 

Secondary Education in 

Albania (L.Malaj) 

Universiteti Ismail Qemali, Vlore Buletini Shkencor 

Special Issue, 2017, ISSN 2310-6719 

37 

Linguistic 

communication and the 

model of common 

European framework 

(Dr.Ledina Merkaj, 

ass.Prof. Dr. Meri 

Gjoleka) 

Buletini, (FGJH,Tirane 2017) 

38 

A new viewpoint on 

methods of learning and 

their classification 

(Dr.Ledina Merkaj dhe  

Ass.prof. Dr Aleks 

Trushaj) 

libri i abstrakteve, Vlore 2017, ISBN 978-9928-05-

237-7 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
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39 

Communication 

strategies of touristic 

text (Dr.Ledina Merkaj) 

Libri i abstrakteve (Vlore 2017)fq 23, ISBN 978-9928-

05-237-7. 

40 

Bridging cultures 

through tourism, A study 

case: Vlora touristic  

professional figures in a 

European perspective 

(Dr.Ledina Merkaj, dhe 

MSC. Fjona Cukani 

MSC. Iltana Koleka) 

libri i abstarkteve, 2017,Vlorë. 

41 

Sociolinguistics uses of 

dialects in the Italian 

language (Meri Gjoleka) 

kumtesë e mbajtur ne Konferencen e 2-te 

nderkombetare “Foreign languages studies and 

globalization, a link between languages and culture” 

The Past, The Present and The Future”, organizuar nga 

Departamenti i Gjuheve te Huaja, Fakulteti i 

Shkencave Humane, Universiteti i Vlores “I.Qemali”, 

maj 2017, botuar ne Buletinin Shkencor te Universitetit 

te Vlores “I.Qemali” (botim special”): fq. 44-50, ISSN: 

2310-6719. 

42 

‘The Machine Stops’: 

Divinely Human or 

Mechanical? (Panajoti, 

A.) 

in esse: English Studies in Albania, 2017, 6 (1): 42-51. 

43 

Rreth  pjesës së hershme 

toske "tuke", si pjesë e 

formës analitike duke 

punuar (Hasani, 

Monika) 

Studime shqiptare  Universiteti “Luigj Gurakuqi”, (fq 

148-155), Shkodër, 2017 

44 

Mirdita, thesare mbi 

toke dhe thesare nen 

toke”, (veshtrim 

etnologjik) (B. Gace) 

fq.465-177, ne permbledhjen “Antologji e mendimit te 

sotem per Mirditen”, Tirane 2017, Botimet 

“Mirgeeralb”, ISBN: 9780028074874. 

45 

B.Gace:“Ismai Lesko 

Progonati”,(monografi) 

Tirane 2017,fq.114, ISBN: 9789928214836, Botimet 

“Edlora”. 

46 

B.Gace:“Letersia 

shqiptare 1” 

Tirane 2017,fq.375,Botimet“Ymeraj”,ISBN: 

9789995600105. 

47 Aleksander Moisiu aktor Gazeta ”Dita”, Tirane 20 shtator 2017. 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
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me fame boterore 

(B.Gace) 

48 

Kodet e  Ilirishtes dhe 

gjuhësia historiko- 

krahasuese (N.Merkuri) 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare ”Foreign 

languages studies and globalization a link between 

languages and culture” Universiteti “I. Qemali” 

Buletini shkencor, ISSN,f.21-32,2017,Vlorë. 

49 

ALIMEMAJ, ZAMIRA, 

Pasuri dhe vlera 

etnogjuhësore të 

Labërisë, 

MONOGRAFI, 

Botim i parë nga  MALUKA, Tiranë 2017, ISBN 978-

9928-134-93-6, 410 f. 

50 

English Grammar and 

Teaching Difficulties in 

EFL Context (HYSO, 

KOZETA; ALIMEMAJ, 

ZAMIRA) 

2-nd International Scientific Conference, “Foreign 

Languages and Globalization- a link between 

Languages and Culture”, The Past, The Present and 

The Future, Scientific Bulletin, Special Issue, 

University of Vlora, ISSN: 2310-6719, Maj 2017, 

f.179-184. 

51 

ALIMEMAJ, ZAMIR; 

HYSO, KOZETA, 

Emoji – trendy Slang or 

a Whole New Language, 

2-nd International Scientific Conference, “Foreign 

Languages and Globalization- a link between 

Languages and Culture”, The Past, The Present and 

The Future, Scientific Bulletin, Special Issue, 

University of Vlora, ISSN: 2310-6719, Maj 2017, f.40-

44. 

52 

Ludolinguistika disiplinë 

alternative (N.Merkuri) 
në revistën  ”Jeta arbëreshe”,f.29-32.  ISSN  2465-

1141, nr.83,  2017,Itali. 

53 

Language policy for the 

tendency of the sound 

complex in the  

Albanian anthroponymy 

and patroniymic, ICSS 

XII (N.Merkuri) 

EUSER EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE 

EDUCATION AND RESEARCH,International 

Conference on Social Sciences,ISBN 978-88-9091161-

5-1,V0L.III,f.288-289. Published 2017, Amsterdam, 

Hollandë. 

54 

The Physical 

Mechanism for Energy 

Transfer of 

Photosynthetic Antennas 

– Forster theory (Emilia 

Chachi) 

Slovak Academy of Sciences Institute of Experimental 

Physics Department of Biophysics, Book of 

Contributions, September 2017, SC1 Pages 50 – 58. 

55 
Revaluation of Soils in 

The Area Around The 

Maj – Qershor 2017; Nr. 5-6; ISSN 2310-5577; fq. 84-

87 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
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Landfill, in The 

Territory of Former 

Soda PVC Plant Vlora, 

After Its Rehabilitation 

(Denaj, D. Spahiu, M. 

Ramosaçaj) 

56 

Ndikimi i gjuhes shqipe 

ne ate frenge te studentet 

shqiptare qe mesojne 

frengjishten si gjuhe te 

dyte (Adriana GJIKA) 

Konferenca vjetore e shkences “Java e shkences” 2017 

(edicioni 9), Libri i Abstrakteve fq. 6. ISBN 978-9951-

16-111-4. Prishtine, me 17 maj ’17. 

57 

 “Learning French and 

existentialmotivation 

(the case of University 

of Vlora) (Adriana 

GJIKA) 

6th International Multidisiplinary Conference in New 

Advanced Methodologies and Techniques for Scentific 

Research, in Ioannina. Vol 2. Fq 142-145. ISBN 978-

9928-4374-7-1. Viti botimit 28-30 prill 2017. 

58 

Didactic and 

professional translate 

(opposite or different?) 

(Adriana GJIKA) 

 

Ne Forth Internation Scientific Conference of 

University of Struga me teme: “Scientific Challenges 

for Sustainable Developement”, Struga. Libri i 

abstraktevefq 141. ISBN 978-608-4573-27-2. Viti 

botimit 22prill ’17 

59 

Aggressiveness in the 

discourse of women 

politicians (A.Hima) 

në proces botimi në aktet e konferencës 4th ASSE 

International Conference on British and American 

Studies, English and I: Literary and Cultural 

Encounters, 8 – 10 June 2017 

60 

Female politicians and 

the double bind: Review 

of the political discourse 

research (Hima, Anila & 

Klosi, Doriana) 

në proces botimi në aktet e konferencës ndërkombëtare 

10th International Conference New Dimensions and 

Approaches in English Studies, 12 – 13 May 2017. 

61 

The success models of 

financing the artificial 

reproductive techniques 

and the Albanian case 

(Zyberaj J.) 

7th ICHSS 2017, Richtmann Publishing, Vol 1, pg 309 

Doi:10.5901/iciss-2017-vol-1. 

62 
Consumer protection: 

The genesis of consumer 

MCSER-Mediterranean Center of Social and 

Educational Research, 1 Mars 2017, Volumi 8, numёr 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
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right in Albania   

(Belinda Halilaj) 

2, ISSN 2039-9340, fq.71. 

63 

Citizenship in the 

context of globalization  

(Veizaj U.) 

 

Academic Journal of Business, Administration, Law 

and Social Sciences, November 2017, Vol. 3, No. 3, 

pg. 208. ISSN 2410-3918, 

      http://iipccl.org/wp-content/uploads/2017/11/208-

216.pdf 

64 

Arabic Language, 

Literature &Culture 

(Dr.Evis Celo –Dr 

Lorenc Danaj) 

 

(ALLChttp://www.sciencepublishinggroup.com/j/allc 

The Official Publication of Science Publishing Group 

U.S.A 

Differences in Cultural Transmission While 

Interpreting Hidden  

Mental Mechanism in English Proverbs  

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperi

nfo?journalid 

=199&doi=10.11648/j.allc.20170201.16 

Doi=10.11648  

Publikuar  Online: 3 prill, 2017 faqja  29-33     

DOI: 10.11648/j.allc.20170201.16    

65 

The global crises and Its 

legal Impact on the 

growth of Albanian 

Economy (Ervin Bacaj, 

Evis Çelo, Alba Robert 

Dumi) 

 

On 

line:http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue

/view/218 

DOI: 10.5901/mjss.2017.v8n1p184 

Vol 8, No 1 (2017)faqja 184 

66 

 Uratlidhëse midis 

thrakëvedheilirëvesihier

arki e 

mozaikuttëkulturaveball

kanike (Evis Celo) 

Gazete on line https://www.voal.ch/tag/evis-celo/ 

19.shtator 2017 

67 

Taxonomic  data of 

centipedes in the Vlora 

area (Kicaj H.) 

«East West» Association for Advanced Studies and 

Higher Education GmbH (Vienna, Austria), Janar 

2017; fq.3-8. 

68 

Water Quality  In 

Osumi, Devolli And 

Shkumbini Rivers, 

Using  Benthic  

Invertebrates   (B. Pepa, 

5-9JULY, 201710th WORLD CONGRESS on Water 

Resources and Environment “PantaRhei” Greece. “ 

JOURNAL OF EUROPEAN WATER” nr 58; fq245-

250, 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid
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A. Paparisto, E. Keçi, E. 

Halimi) 

69 

Biodiversity indexes and 

nutrient load assessment 

in Ishmi River, Albania 

during 2012-2013 (E. 

Keçi , B. Pepa , A. 

Paparisto , S. Duka) 

10th WORLD CONGRESS on Water Resources and 

Environment “PantaRhei” Greece. “ JOURNAL OF 

EUROPEAN WATER”nr 58; fq251-256,11 nentor 

2017 

70 

Estimation of 

microbiological quality 

of sea water on the coast 

of Vlora, Albania 

(Aurora Bakaj (Çizmja), 

Mirela Lika (Çekani), 

Aida Rapi) 

(2017) 3rd International Conference on Environmental 

Science and Technology (ICOEST)”Budapest, 

Hungary; 19-23 October, 2017. ISBN 978-605-83575-

7-0.Proceeding book P. 254- 258https://www.icoest.eu 

71 

Evaluation of seawater 

quality of Vlora bay, 

Albania (Aurora Bakaj 

(Çizmja),MirelaLika 

(Çekani), Aida Rapi) 

International Scientific Journal. Journal of Medical and 

Biological Sciences.2017; Volume 4 issue 1; No 3, 1 – 

4 

72 

Benthic invertebrate 

associated with subfossil 

cold water coral sand 

hardgrounds in the 

Adriatic Albanian waters 

(Mediterranean Sea). 

(Nasto, I., Cardone, F., 

Mastrototaro, F., 

Panetta, P., Rosso, A., 

Sanfilippo, R., Taviani, 

M., Tursi, A.) 

(2017). Turkish Journal of Zoology, (In review) 

73 

Assessment  and 

Feedback as Means for 

Improving  Teaching & 

Learning  Performance 

(Hajrulla, V. Harizaj M.) 

Published in  Conference proceedings, “Social And 

Natural Sciences” Vienna, Austria. 8 April 2017- 

fq.396... ISBN: 978-9928-214-60-7. 

74 
Some Initiatives in Published in: “Social And Natural Sciences” –

Conference proceedings Vienna, Austria. 8 April 2017, 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
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Implementing Task-

Based  EFL Teaching: 

Albanian Context 

(Harizaj M., Hajrulla, 

V.) 

fq.401.. ISBN: 978-9928-214-60-7.      

75 

Fostering Learner’s 

Critical Thinking Skills 

in EFL:Some Practical 

Activities  (Harizaj M., 

Hajrulla, V.) 

European Scientific Journal October 2017 edition Vol. 

13, No.29 , (pg. 126.)  ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - 

ISSN 1857- 7431). 

76 

The Didactic Potentials 

of Films and 

Contemporary Media in 

the EFL Classes 

(Hajrulla, V. Harizaj M.) 

International Scientific Journal,”  Annals of “Ştefan cel 

Mare” University of Suceava, PHILOSOPHY, 

SOCIAL AND HUMAN DISCIPLINES SERIES 

Volume 1, July 2017, (pg.97-103) Print:  ISSN 2069 – 

4008 print fq.31-38 (online: ISSN 2069 – 4016). 

77 

Enhancing Intercultural 

Communication through 

storytelling in EFL   

(Harizaj M., Hajrulla, 

V.) 

International Scientific Journal,”  Annals of “Ştefan cel 

Mare” University of Suceava, PHILOSOPHY, 

SOCIAL AND HUMAN DISCIPLINES SERIES 

Volume 1, 2017, (pg.97-103).Print:  ISSN 2069 – 4008 

print (pg.23-29) (online: ISSN 2069 – 4016). 

78 

Mentoring-Albanian 

EFL Teachers’  Personal 

Discoveris (Hajrulla, V. 

Harizaj M.) 

International Scientific Journal on ICT Education, 

Knowledge Society & Open Governance.   June,  2017, 

( p.134- 137)  Print: ISSN 2304-5442.www.ictea.org. 

79 

Classroom Management 

in Foreign Language 

Teaching  (Harizaj M., 

Hajrulla, V.) 

International Scientific Journal on ICT Education, 

Knowledge Society & Open Governance. June,  2017, 

(pg. 81-83. ) Print: ISSN 2304-5442.www.ictea.org. 

80 

The role of Mother 

Tongue in English 

Language Teaching 

(Kozeta Hyso) 

April  2017  The  New Advance Methodologies and 

Techniques in Scientific Research . Volume 2 .Ioonina  

Greeche  ISBN 978-9928-4374-7-1. Pg 106 

81 

Translating  Allusions as 

a Challenging Task 

(Zamira Alimemaj , 

Kozeta Hyso) 

April  2017  The New Advance Methodologies and 

Techniques in Scientific Research . Volume 2 .Ioonina  

Greeche  ISBN 978-9928-4374-7-1.Pg 92. 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
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82 

Cognitive and Meta-

Cognitive Strategies in 

Learning and Teaching 

English Language 

(Lavdosh Malaj) 

28-30 April 2017, ICTEA, Joanina, Greece The Sixth 

International Conference, Volume 2, ISBN 978-9928-

4374-7-1 

83 

The demand of foreign 

workers by foreign  

firms: evidence from  

Africa (Coniglio, N.D., 

Hoxhaj, R., Seric, A.) 

(2017) Review of World Economics,Volume 53 (2), 

353-384.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s10290-016-

0272-y       

84 

Assessment Report on  

Asylum  and Migration  

Policies in Europe  

Sharing responsibility 

for refugees and 

expanding  legal 

Immigration (Lucke, M., 

Ademmer, E.,   Akgüç 

M., Barslund M., Di 

Bartolomeo, A.,  

Benček, D., Groll, D., 

Hoxhaj,  R.,  Mauro , L.,  

Laurentsyeva, N.,  

Ludolph, L.,  Rahim,  

A.,  Thiele, R., 

Schneiderheinze, C., 

Stöhr, T., Venturini , A. 

MEDAM  ) 

(2017)  Kiel Institute for the  World Economy (IfW). 

85 

On Postcolonial 

Influence in Balkan 

Travel Writing 

(Krivokapic, M., 

Panajoti A.) 

Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2017, 

19:1-13. 

86 

Some elements of 

Turkish language in 

Albanian litereature of 

17-th centery (Hasani, 

Monika) 

Reviste Turkophone,  ISSN: 2148-6808, Sakarye Turqi, 

2017. 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
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87 

Translating  Allusions as 

a Challenging Task, The 

6-the International 

(ALIMEMAJ, 

ZAMIRA;  HYSO 

KOZETA) 

Multidisciplinary Conference on New Advance 

Methodologies and Techniques in Scientific Research . 

Volume 2 .Ioonina  Greece  ISBN 978-9928-4374-7-1, 

Prill 2017, f.92-96. 

 
Viti 2018 

88 

Etnologjia dhe folklori 

shqiptar (B.Gace) 
Tirane2018,fq.347,Botimet“Ymeraj”, 

ISBN:9789928108838. 

89 

Gjergj Arianiti dhe 

Gjergj Kastrioti 

Skenderbeu (B.Gace) 
Gazeta “Dita”, Tirane 2 qershor 2018. 

90 

Mehmet Vallaj dhe koha 

e tij (B.Gace) (monografi), Tirane 2018, fq.151, Botimet “Maluka”, 

91 

Formim gjuhësor . 

Ushtrime, teste.(tekst 

universitar) (N.Merkuri) 
Triptik, 2018. (f.1-384) 

92 

Gjuhë shqipe 2. Modul. 

(tekst universitar).  

(N.Merkuri) 
Triptik, 2018. (f.1-371) 

93 

Gjuhë shqipe 1. Modul. 

(tekst universitar). 

(N.Merkuri) 
Vlorë,Triptik 2018.(f.1-360) 

94 

Slavonic and Greek 

Traces in the Toponimy 

of the Region Of Vlora, 

Southern Albania  

(Artan XHAFERAJ) 

in EJLS, January-Aprill, 2018 (http://ejls.euser.org); 

The DOI Reference: 10. 26417/ejls.v10i1.p86-92 

95 

Politika e Jashtme dhe 

Sigurisë së Përbashkët 

në Bashkimin Evropian, 

Dimensioni juridik dhe 

politik (Mehmetaj, J.) 

Tiranë(2018).: Papirus. (ISBN 978-9928-4455-4-4) 

96 
Approximation of 

Albanian legislation 

24-25 Maj 2018. Konferencë Shkencore 

Ndërkombëtare, The Evolution of Albanian Legislation 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
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with aquis communitaire 

in the field of foreign 

policy, security and 

defense (Mehmetaj, J.) 

Between European Union Policies and Italian 

Experience. Organizuar nga Departamenti i Drejtësisë, 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë. 

97 

Kosova dhe Bashkimi 

Evropian në fushën e 

politikës së jashtme dhe 

sigurisë. (Mehmetaj, J.) 

15-16 Shkurt 2018. Konferencë Shkencore 

Ndërkombëtare në Përvjetorin e Dhjetë të Shtetësisë së 

Kosovës, Konsolidimi i Shtetit dhe Sfidat 

Eurointegruese. Organizuar nga Kolegji AAB, 

Prishtinë, Kosovë. (ISBN 978-9951-494-72-4). 

98 

Raporti histori-fiksion 

në romanet e Koreshit 

(Mariglena Meminaj) 

në botimin me nr.29/2 të materialeve të seminarit të 

XXXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë e Kulturën 

Shqiptare, viti i botimit 2018. 

99 

Authorial Voice in Petro 

Marko’s novels 

(M.Meminaj) 
The Heritage, viti i botimit 2018. 

10

0 

Extradition as One of the 

Forms of Transfer of 

Detainees and Convicts. 

Albanian Experience 

(Nikolin Hasani) 

 

European Journal of Multidisciplinary Studies, v. 3, n. 

1, fq. 21-24, Dhjetor 2016. ISSN 2414-8385 (Online), 

ISSN 2414-8377 (Print) 

Burim elektronik: 

http://journals.euser.org/index.php/ejms/article/view/11

83 

Data e publikimit elektronik: 15 Prill 2018. 

10

1 

Order of the 

International Ban and 

Albania's Agreements 

with Other Countries 

(Nikolin Hasani) 

 

European Journal of Multidisciplinary Studies, v. 2, n. 

1, p. 93-97, August 2016. ISSN 2414-8385 (Online), 

ISSN 2414-8377 (Print). 

Burim elektronik: 

http://journals.euser.org/index.php/ejms/article/view/13

86 

Data e publikimit elektronik:  2018. 

10

2 

Personal Security 

Measures. An Analyze 

of the Albanian 

Legislation (Nikolin 

Hasani) 

 

European Journal of Interdisciplinary Studies, v. 4, n. 

1, fq. 166-171,  

2016. ISSN 2411-958X (Print), ISSN 2411-4138 

(Online) 

Burimi elektronik: 

http://journals.euser.org/index.php/ejis/article/view/103

http://www.univlora.edu.al/
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6 

Data e publikimit elektronik: 2018. 

10

3 

ICT Impact in Fighting 

Corruption in Albania: 

New Ways in Increasing 

Transparency (Nikolin 

Hasani) 

 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, v. 4, n. 

3, fq. 233 - 236. Dhjetor 2015. ISSN 2281 3993(Print), 

ISSN 2281-4612(Online). 

Burimi elektronik: 

http://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/issue/view

/191 

                               

http://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/vie

w/8374 

Data e publikimit elektronik: 15 Prill 2018. 

10

4 

The novelties of the new 

Law on the Right to 

Information  (Arjana 

Llano, Stela Meçaj) 

Balkan Journal of Interdisciplinary Research, Graz 

Austria. January 2018. Vol. 3, No. 3. Pg. 200-205. 

http://www.iipccl.org/. 

10

5 

Efektet e globalizimit në 

proçesin e punës  

(Laska, A.) 

Consolidation of  the State and Euro-Integration 

Challenges AAB College, Prishtina, February 2018, 

(publication in process) 

10

6 

Letteratura migrante in 

lingua italiana. Il caso 

dell'Albania (QYRDETI 

LONDO Frosina) 

Revista Orizzonti culturali italo-rumeni. Revistë 

ndërkulturore dygjuhëshe. Prill 2018, viti VIII,  ISSN 

2240-9645. 

http://www.orizzonticulturali.it/it_home.html 

10

7 

Zbulimi i antitrupave 

IgG specifikё tё 

CCHFV-sё, nёpёrmjet 

testit ELISA indirekte, 

tek dhentё nё rajonin e 

Lezhёs, Shqipёri (ARTA 

LUGAJ., BLERTA 

LAZE., KRISTAQ 

BЁRXHOLI) 

Buletini Shkencor I Fakultetit te Shkencave te Natyres, 

Tirane BSHN (UT) 25/2018. Fq 6-11. 

10

8 

The importance of 

Alternative Biology 

School Textbooks on 

Student Performance 

(2018). Fifth International Conference on: “Education 

and Social Sciences- Challenges Towards The 

Future”ICES V-2018.Bialystok, Poland. 10 March 

2018. ISBN: 978-9928-259-05-9 Proceeding book pg. 

255-261. 
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(Aurora Bakaj, Doriana 

Tushe, Blerina Muçaj) 

10

9 

Evaluation of 

Depression Among 

Adolescents of 14-21 

Years old (Aurora 

Bakaj, Laureta 

Sadikllari) 

(2018). 3rd International Conference “Education and 

applied Psychology in 21 century: Actual 

Perspectives”Vienna, Austria, 15th April, 2018. ISBN- 

13: 978-3-903197-63-3 Proceeding book pg.14-19. 

11

0 

Evaluation of 

Brucellosis frequency in 

Vlora Region, Albania 

(Aurora Bakaj, Hajdar 

Kiçaj, Klodiana Likaj) 

(2018). 221st International Conference on Medical & 

Health Science - ICMHS 2018. Istanbul, Turkey, 6th - 

7th July, 2018 DOI: RF-ICMHSISTA-06058-2114 

Proceeding book pg.33-36. 

11

1 

 The impact of social 

networks in pupils 

learning proccess and 

their lives aged between 

12 and 16 years old 

(Alushi I., Sadikllari L., 

Rrapaj A)  

Journal of education and applied physiology.Premier 

Publishing s.r.o. Vienna. 2018. 

11

2 

A study of the 

communication channels 

used by migrants and 

asylum seekers in  Italy, 

with particular focus on 

online and social media 

(Achilli, L., Hoxhaj,R., 

Kalantaryan,S., Geddes, 

A., Nardin, S., Sanchez, 

G.) 

(2018).“Directorate-General for Migration and Home 

Affairs (European Commission) , Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies. ISBN: 978-92-79-79986-

0 

11

3 

. Global interactions and 

the ‘twin’ gender gaps in 

employment and 

wages:evidence from 

Vietnam (Hoxhaj, R., 

Coniglio, N) 

(2018) RSCAS Working Paper, ISSN 1028-3625. 

http://hdl.handle.net/1814/53405 

11

4 

Roli i gramatikës në Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, në proces 

botimi(2018). 
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përvetësimin e gjuhës 

standard   

11

5 

Formime fjalësh në të 

folmet  arvanitase 

(Hasani, Monika) 

Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, në proces 

botimi.(2018 ). 

 

Tabela e publikimeve kombëtare: 

Viti kalendarik  2017 

  

Emërtimi i 

revistës 

shkencore ku 

janë publikuar 

botimet  

Artikuj 

Shkencorë 

Publikime në  

proceedings 

Emërtimi i shtëpisë 

botuese  
Monografi 

Libër/ 

kapitul

l libri 

Tekste mësimore 

1 

The Albanian 

Journal of 

Agricultural 

Sciences (AJAS), 

Albanian j. agric.  

sci., ISSN: 2218-

2020,Volume 16, 

Issue IV (2017) 

Pages 143 

ISCPS2016 154.  

 Effect of 

Light Intensity 

on 

Chlorophyll 

Fluorescence 

in Olive 

Plants –

Application of 

mPEA 

Fluorometer 

(Emili Çaҫi) 

          

2 

The Albanian 

Journal of 

Agricultural 

Sciences (AJAS), 

Albanian j. agric.  

sci., ISSN: 2218-

2020,Volume 16, 

Issue IV (2017) 

Pages 143 – 154.  

Effect of 

Light Intensity 

on 

Chlorophyll 

Fluorescence 

in Olive 

Plants –

Application of 

mPEA 

Fluorometer 

(Emili Çaҫi) 
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3 

Konferenca 

Nderkombetare 

per Studimet 

Ballkanike 

“MappingBalkan

routes: literaly, 

cultural and 

linguisticlandsca

pes”, 

organizuarngaDe

partamenti i 

Gjuheve te 

HuajadheDeparta

menti i 

GjuhesdheLetersi

seshqipe, 

Fakulteti i 

ShkencaveHuma

ne, Universiteti i 

Vlores “Ismail 

Qemali” ne 

bashkepunim me 

Fakultetin e 

Filologjise, 

Universiteti i 

Beogradit. Libri I 

Abstraktevefq 

69. ISBN 978-

9928-245-07-6. 

Viti botimit 8-9 

shtator 2017. 

  

Perdorimi i 

perralles ne 

mesimdhenie

n e gjuhes se 

huaj (Adriana 

GJIKA) 

        

4 

2nd International 

Conference of 

VloraUniversity 

“Foreign 

Languages 

studies and 

globalisation, a 

link between 

Languages and 

cultures”. Libri i 

abstrakteve fq 

60. ISBN978-

9928-05-237-7. 

Viti botimit 6 

Maj 2017. 

  

Perkthimi i 

perkthyesit 

apo perkthimi 

automatik? 

(Adriana 

GJIKA) 
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5 

10th 

International 

Conference New 

Dimensions and 

Approaches in 

English Studies, 

12 – 13 May 

2017, Tirana 

  

Female 

politicians 

and the 

double bind: 

Review of the 

political 

discourse 

research 

(Hima, Anila 

& Klosi, 

Doriana) 

        

6       

Mbrojtja e temës së 

disertacionit  

qershor 2017, 

Available 

from:http://www.do

ktoratura.unitir.edu.

al/2018/02/veshtrim

-krahasues-i-

legjislacionit-

shqiptar-dhe-

nderkombetar-mbi-

te-drejtat-e-

femijeve/ 

Vështrim 

Krahasues i 

Legjislacioni

t Shqiptar 

dhe 

Ndërkombët

ar mbi të 

Drejtat e 

Fëmijëve 

(O.Hoxhaj) 

    

7       

Tiranë, Pegi, 2017, 

ISBN 978-9928-

228-67-3 

    

Ikonomi E., 

Zyberaj J. The 

“new” author’s 

rights in Albania 

and the related 

rights 

8       

Doctoral Thesis, 

Tirana University, 

Faculty of Law, 

Civil Law 

Department.  

http://www.doktorat

ura.unitir.edu.al/wp-

content/uploads/201

7/03/Doktoratura-

Ergysa-IKONOMI-

2017.pdf 

Ikonomi, E. 

Rëndësiadhe

zbatimi I 

Parimit Bona 

Fides 

nëtëDrejtën 

Kontraktore  
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9 

Pavaresia 

Scientific 

Journal, ISSN 

2304-2664 

(online), Vlore, 

November 2017, 

print p.1. 

Contractual 

freedom, 

restricted due 

to law, global 

economy and 

common rules 

of European 

Union (Eriola 

Cakrani, 

Borana 

Mustafaraj) 

          

10 

Gazeta 

TELEGRAF 11 

maj 2017 faqe 

18,seksioni i 

Kulturës 

Bulëza 

antropologjike 

dhe 

etnologjike të 

Nermin Vlora 

Falaschit,mbe

ses se Ismail 

Qemal Vlores 

(Evis Celo) 

          

11 

II International 

Scientific 

Conference 

“Foreign 

languages studies 

and 

globalization, a 

link between 

languages and 

cultures” the 

past, the present 

and the future, 

ISSN:2310-6719, 

& Maj 2017, p. 

124 

The Impact of 

foreign 

languages in 

the local 

economy: The 

call center 

case in 

Albania 

(Fjona 

Cukani, Laert 

Mezani, Iltana 

Koleka) 
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12 

II International 

Scientific 

Conference 

“Foreign 

languages studies 

and 

globalization, a 

link between 

languages and 

cultures” the 

past, the present 

and the future, 

ISSN:2310-6719, 

& Maj 2017, p. 

124 

  

The language 

of Italian 

cinema (Fjona 

Cukani, Laert 

Mezani, Iltana 

Koleka) 

        

13 

Proceeding ne 

Konferencen 

Nderkombetare.8

-9 September 

2017,Vlorë  

  

Bridging 

cultures 

through 

tourism A 

study case: 

Vlora 

touristic 

professional 

figures in a 

European 

perspective 

(Fjona 

Cukani, 

Ledina 

Merkaj) 

        

14 

Artikull ne 

Konferencen 

Nderkombetare,(

Korce, Nentor 

2017) 

  

Diskursi 

promovues 

dhe bindes I 

turizmit 

(Fjona 

Cukani, Iltana 

Koleka, 

Ledina 

Merkaj) 

        

15 

 Artikull ne 

Konferencen 

Nderkombetare,(

Korce, Nentor 

2017) 

  

Edukim 

permes 

medias (Fjona 

Cukani, Iltana 

Koleka, 

Ledina 

Merkaj) 

        

16 

 University of 

Vlora ISMAIL 

QEMALI. 

Scientific 

bulletin . Special 

issue,2017, 103-

111. 

Social- 

Anthropologic

al Studies of 

Carmine 

Abate: An 

analysis to his 

work 

(QYRDETI 

LONDO 

Frosina) 
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17 

Albanian j. agric. 

sci.Volume 16, 

Special issue 

(2017); ISSN: 

2218-2020, fq 

427-435. 

Comparison 

of 

electrochemil

uminescence 

and ELISA 

techniques for 

toxoplasma 

and 

cytomegalovir

us diagnosis 

in pregnant 

women (B. 

LAZE, A. 

LUGAJ, A. 

MITRE) 

          

18 

 Albanian j. 

agric. sci.Volume 

16, Special issue 

(2017); ISSN: 

2218-2020, 

fq103-109. 

Serological 

survey of 

Crimean-

Congo- 

Hemorrhagic 

Fever Virus in 

Kolonje-

Erseke, 

Albania (A. 

LUGAJ, B. 

LAZE, M. 

MERTENS, 

M. 

GROSCHUP, 

I. 

SCHUSTER, 

K.   

BERXHOLI) 

          

19 

Albanian j. agric. 

sci.Volume 16, 

Special issue 

(2017); ISSN: 

2218-2020, fq 

427-435. 

Comparison 

of 

electrochemil

uminescence 

and ELISA 

techniques for 

toxoplasma 

and 

cytomegalovir

us diagnosis 

in pregnant 

women (B. 

LAZE, A. 

LUGAJ, A. 

MITRE) 
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20 

Albanian Journal 

of Agricultural 

Science 

(AJAS).2017; 

Volume 16, 

Special issue  

Publ.; pp. 95 – 

101. 

The study of 

infectious 

agents of the 

urinary tract 

infections in 

Durrës, 

Albania 

(Aurora Bakaj 

(Çizmja),Entel

aRuçi (Kulla), 

JonidaKalaja) 

          

21 

Scientific 

Bulletin, Special 

Issue,  ( 2017) 

(pg. 151-156),  

ISSN 2310-6719  

Practical 

Teaching Tips 

for Novice 

teachers 

(Hajrulla, 

V. Harizaj M.) 

          

22 

Scientific 

Bulletin, Special 

Issue 2017, 

(pg.169-173), 

ISSN 2310-6719, 

www.univlora.ed

u.al 

Some Major 

Changes in  

ELT 

Curriculum:  

towards 

flexible 

teaching 

(Harizaj M., 

Hajrulla, V. ) 

          

23 

 Buletini 

shkencor UV “ 

Ismail Qemali “ 

Vlore . ISSN  

2310-6719. 

Special Issue 

2017. 

English 

Grammar and 

Teaching 

difficulties  in 

EFL Context 

(Kozeta Hyso 

Zamira 

Alimema) 

          

24 

Buletini shkencor 

UV “ Ismail 

Qemali “ Vlore . 

ISSN  2310-6719. 

Special Issue 

2017. 

 E- moji “ 

Trendy Slang 

or a whole 

new Language 

“ (Zamira 

Alimema , 

Kozeta Hyso) 
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25 

May 2017  “ The 

Past , the Present 

and the Future” 

Department of 

Foreign 

Language , 

faculty of 

Humanities 

,University of 

Vlora ISBN 978-

9928-05-237-7.  

  

English 

Grammar and 

Teaching 

Difficulties in 

EFL Context 

(Kozeta Hyso 

, Zamira 

Alimemmaj ) 

        

26 

Published in  

Conference 

proceedings: 

Langues et 

mètieres,Langues 

et 

Coutumes,Tirana 

Albania,Mars 

2013, , ISBN-

978-9928-08-

134-6/ 

Publishing 

House."Mediapri

nt"-Tiranë- Faqe-

224-228 

  

Mësimdhënia, 

mësimnxënia 

dhe sfida 

bashkëkohore 

e 

kompetencave 

dhe 

profilizimit të 

mësuesit të 

gjuhëve të 

huaja 

(Naqo,E.) 

        

27 

Botuar ne Book 

of abstracts-

proceedings of 

Conference-

“Foreign 

Languages 

studies and 

globalization,a 

link between 

languages and 

culture”—The 

past,the present 

and the future-

Vlorë,2017- 

ISBN 978-9928-

05-237-7 / fq.37 

  

Important role 

of motivation 

in learning 

Foreign and 

second 

language.The 

teacher and 

the classroom 

management 

(Naqo,E.) 
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28 

Botuar ne Book 

of abstracts-

proceedings of 

Conference- 

Arsimi në botën 

shqiptare:Histori

a,e sotmja 

,perspektiva”-

Botim i 

Universitetit 

Aleksandër 

Moisiu-Durrës, 

Shtëpia Botuese-

shtypshkronja 

Jozef 

Durres,Mars 

2017, ISBN: 978-

9928-241-06-1-

Faqe 190 

  

Naqo,E. 

“Përgatitja e 

Mësuesve të 

rinj në gjuhën 

Italiane si 

Gjuhë e huaj 

dhe integrimi 

i tyre në 

sistemin 

arsimor 

shqiptar,prakt

icitet,dhe 

realitet në 

Universitetin 

“Ismail 

qemali”-

Vlorë.” 
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29 

Botim i 

Universitetit ‘Fan 

Noli”-

Korçë,Nëntor 

2017-fq-107- 

ISBN 978-608-

4573-22-7  

Botuar ne Book 

proceeding-

Conference- 

International 

Conference“Inter

regional  

Developments In 

Geographical, 

Historical, Social  

Economical And 

Cultural Focus 

  

Higher 

Education 

And Problems 

In The 

Balkans 

Region 

(Naqo,E.) 
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30 

Published in In 

Esse.English 

studies in   

Albania English 

Studies in 

Albania. 

Albanian Society 

for the Study of 

English 

Department of 

the Foreign 

Languages, 

Faculty of 

Humanities 

University of 

Vlorë “Ismail 

Qemali”, Volume 

6, Number 2, 

Autumn 2015,  

ISSN:2078-7413, 

p.71-74. (  Vlorë, 

2017)          

Traditional” 

Translator 

within a 

Modern 

Technological 

Reality (Dr. 

Ilda 

KANANI, A ) 

          

31 

II International 

Scientific 

Conference 

“Foreign 

languages studies 

and 

globalization, a 

link between 

languages and 

cultures” the 

past, the present 

and the future, 

ISSN:2310-6719, 

& Maj 2017, p. 

124 

  

The Impact of 

foreign 

languages in 

the local 

economy: The 

call center 

case in 

Albania 

(Fjona 

Cukani, Laert 

Mezani, Iltana 

Koleka) 
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32 

II International 

Scientific 

Conference 

“Foreign 

languages studies 

and 

globalization, a 

link between 

languages and 

cultures” the 

past, the present 

and the future, 

ISSN:2310-6719, 

& Maj 2017, p. 

124 

  

The language 

of Italian 

cinema (Fjona 

Cukani, Laert 

Mezani, Iltana 

Koleka) 

        

33 

Proceeding ne 

Konferencen 

Nderkombetare.8

-9 September 

2017,Vlorë 

  

Bridging 

cultures 

through 

tourism A 

study case: 

Vlora 

touristic 

professional 

figures in a 

European 

perspective 

(Fjona 

Cukani, Iltana 

Koleka, 

Ledina 

Merkaj) 

        

34 

Artikull ne 

Konferencen 

Nderkombetare,(

Korce, Nentor 

2017) 

  

Diskursi 

promovues 

dhe bindes I 

turizmit 

(Fjona 

Cukani, Iltana 

Koleka, 

Ledina 

Merkaj) 

        

35 

Artikull ne 

Konferencen 

Nderkombetare,(

Korce, Nentor 

2017) 

  

Edukim 

permes 

medias (Fjona 

Cukani, Iltana 

Koleka, 

Ledina 

Merkaj) 
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36 

Universiteti 

Ismail Qemali, 

Vlore Buletini 

Shkencor Special 

Issue, 2017, 

ISSN 2310-6719 

Students' 

Comprehensio

n of Teaching 

Styles and 

Learning 

Strategies in 

Secondary 

Education in 

Albania 

(L.Malaj) 

          

37 

Buletini, 

(FGJH,Tirane 

2017) 

Linguistic 

communicatio

n and the 

model of 

common 

European 

framework 

(Dr.Ledina 

Merkaj, 

ass.Prof. Dr. 

Meri Gjoleka) 

          

38 

libri i 

abstrakteve, 

Vlore 2017, 

ISBN 978-9928-

05-237-7 

  

A new 

viewpoint on 

methods of 

learning and 

their 

classification 

(Dr.Ledina 

Merkaj dhe  

Ass.prof. Dr 

Aleks 

Trushaj) 

        

39 

 Libri i 

abstrakteve 

(Vlore 2017)fq 

23, ISBN 978-

9928-05-237-7. 

  

Communicati

on strategies 

of touristic 

text 

(Dr.Ledina 

Merkaj) 

        

40 

libri i 

abstarkteve, 

2017,Vlorë.  

  

Bridging 

cultures 

through 

tourism, A 

study case: 

Vlora 

touristic  

professional 

figures in a 

European 

perspective 

(Dr.Ledina 

Merkaj, dhe 

MSC. Fjona 

Cukani MSC. 

Iltana Koleka) 
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41 

Kumtesë e 

mbajtur ne 

Konferencen e 2-

te nderkombetare 

“Foreign 

languages studies 

and 

globalization, a 

link between 

languages and 

culture” The 

Past, The Present 

and The Future”, 

organizuar nga 

Departamenti i 

Gjuheve te 

Huaja, Fakulteti i 

Shkencave 

Humane, 

Universiteti i 

Vlores 

“I.Qemali”, maj 

2017, botuar ne 

Buletinin 

Shkencor te 

Universitetit te 

Vlores 

“I.Qemali” 

(botim special”): 

fq. 44-50, ISSN: 

2310-6719. 

Sociolinguisti

cs uses of 

dialects in the 

Italian 

language 

(Meri 

Gjoleka) 

          

42 

in esse: English 

Studies in 

Albania, 2017, 6 

(1): 42-51. 

‘The Machine 

Stops’: 

Divinely 

Human or 

Mechanical? 

(Panajoti, A.) 

          

43 

Studime 

shqiptare  

Universiteti 

“Luigj 

Gurakuqi”, (fq 

148-155), 

Shkodër, 2017  

 Rreth  pjesës 

së hershme 

toske "tuke", 

si pjesë e 

formës 

analitike duke 

punuar 

(Hasani, 

Monika) 
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44 

fq.465-177, ne 

permbledhjen 

“Antologji e 

mendimit te 

sotem per 

Mirditen”, Tirane 

2017, Botimet 

“Mirgeeralb”, 

ISBN: 

9780028074874. 

Mirdita, 

thesare mbi 

toke dhe 

thesare nen 

toke”, 

(veshtrim 

etnologjik) (B. 

Gace) 

          

45       

Tirane 2017,fq.114, 

ISBN: 

9789928214836, 

Botimet “Edlora”. 

B.Gace:“Ism

ai Lesko 

Progonati”,(

monografi) 

    

46       

Tirane 

2017,fq.375,Botimet

“Ymeraj”,ISBN: 

9789995600105.  

    
B.Gace:“Letersia 

shqiptare 1” 

47 

Gazeta ”Dita”, 

Tirane 20 shtator 

2017. 

Aleksander 

Moisiu aktor 

me fame 

boterore 

(B.Gace) 

          

48 

Konferenca 

Shkencore 

Ndërkombëtare 

”Foreign 

languages studies 

and globalization 

a link between 

languages and 

culture” 

Universiteti “I. 

Qemali” Buletini 

shkencor, 

ISSN,f.21-

32,2017,Vlorë. 

  

Kodet e  

Ilirishtes dhe 

gjuhësia 

historiko- 

krahasuese 

(N.Merkuri) 

        

49       

Botim i parë nga  

MALUKA, Tiranë 

2017, ISBN 978-

9928-134-93-6, 410 

f. 

ALIMEMAJ

, ZAMIRA, 

Pasuri dhe 

vlera 

etnogjuhësor

e të 

Labërisë, 

Monografi,  
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50 

2-nd 

International 

Scientific 

Conference, 

“Foreign 

Languages and 

Globalization- a 

link between 

Languages and 

Culture”, The 

Past, The Present 

and The Future, 

Scientific 

Bulletin, Special 

Issue, University 

of Vlora, ISSN: 

2310-6719, Maj 

2017, f.179-184. 

  

 English 

Grammar and 

Teaching 

Difficulties in 

EFL Context 

(HYSO, 

KOZETA; 

ALIMEMAJ, 

ZAMIRA) 

        

51 

2-nd 

International 

Scientific 

Conference, 

“Foreign 

Languages and 

Globalization- a 

link between 

Languages and 

Culture”, The 

Past, The Present 

and The Future, 

Scientific 

Bulletin, Special 

Issue, University 

of Vlora, ISSN: 

2310-6719, Maj 

2017, f.40-44. 

  

ALIMEMAJ, 

ZAMIR; 

HYSO, 

KOZETA, 

Emoji – 

trendy Slang 

or a Whole 

New 

Language,  

        

 

b. Anëtarësime dhe vlerësime nëpër organizata kombëtare dhe 

ndërkombëtare 

 

1. UV vazhdon të jetë anëtar me të drejta të plota të AITA-s, Agjensia Shqiptare e 

Teknologjise së Informacionit, e cila mban çdo vit asamblenë e saj për zgjedhjet 

vjetore. UV  përfaqësohet në të gjitha aktivitetet e organizuara nga kjo agjensi 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al


 

    

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

SENATI AKADEMIK 

 
Adresa /Adress: L. Pavarsia,                                                                                             Web-site: www.univlora.edu.al 

Bulevardi Vlorë-Skelë       e-mail: info@univlora.edu.al 

 Faqe 62 nga 121 

 

 

kombëtare për të konsideruar mundësi punësimi dhe oferta bashkëpunimi për 

studentët e shkencave kompjuterike.  

2. UV është nominuar nga BID për vitin 2018 për çmimin  BID Quality Award in 

the GOLD Category, në kongresin “BID International Convention for Quality, 

Innovation and Excellence” akorduar nga  BID( Business Initiative Directions / 

BID Group One), Londër, Anglidhe Technical University of Madrid 

(Universidad Politécnica de Madrid - UPM), Spanjë  

 

 

   iv) të dhëna mbi infrastrukturën në shërbim të kërkimit shkencor. 

 

 Infrastruktura e Kërkimit shkencor mbështet veprimtarinë  e stafit akademik 

në fushën e hulumtimeve specifike për çdo njësi të rregulluar dhe të orientuar nga 

politikat e UV bazuar në statutin dhe rregulloren e tij për për  nxitjen dhe motivimin e 

këtij aktiviteti premtues për të ardhmen e institucionit dhe interesat personale të 

avancimit akademik të punojësve kërkimorë-shkencorë.Misioni i punës kërkimore 

shkencore dhe akademike të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë gjen shprehje në një 

shumëllojshmëri formash duke variuar që nga studimet bazë tek hulumuntimet e 

aplikuara dhe të drejtuara ndaj problemeve të veçanta. Universiteti siguron mbështetje 

financiare të vet institucionit për punë kërkimore shkencore dhe akademike dhe 

njëkohësisht ka gjetur burime financiare të jashtme të mbështetjes. 

UV me qëllim mbështetjen dhe rritjen cilësore të kërkimit shkencor, ka krijuar Qendra 

Kërkimore Shkencore në Fakultetet e tij. Këto janë: 

Qendra kërkimore-shkencore: 

 Qendra Kërkimore-Shkencore e Fakultetit të Shkencave Teknike. .  

 Qendra Kërkimore-Shkencore e Fakultetit të Ekonomisë; 

 Qendra Kërkimore-Shkencore e Shëndetit Publik; 

 Qendra Kërkimore-Shkencore e Albanologjisë dhe Ballkanistikës; 

 Qendra e Studimeve Ndërdisiplinore për Zhvillim Rajonal 

 Qendra Kërkimore Shkencore e Fakultetit të Shkencave Teknike nuk është 

krijuar rishtas por është vazhdimësi e Qendrës së Kërkimit Shkencor- Studime 

Mjedisore të Universitetit të Vlorës e cila është hapur me Vendim të Senatit Akademik 

të Universitetit të Vlorës Nr. 14.1 dt. 24.11.2008 në përputhje me dispozitat ligjore në 

fuqi.  Kjo qendër është e pajisur me 3 laboratorë.  

 Po kështu edhe Qendra e Studimeve Ndërdisiplinore për Zhvillim Rajonal e ndërtuar si 

infrastrukturë nga projekti U3M me emërtesën Qendra e Zhvillimit Rajonal në tetor 2014, 

tashmë është e akredituar dhe funksionale, me një profil të qartë në fushën e veprimtarisë 

kërkimore ndërdisiplinore për zgjidhje dhe  mbështetje të zhvillimit të rajonit të Vlorës, falë 

vlerësimit nga ana e  Rektoratit dhe Senatit të UV  në muajin shkurt, 2018,  të rolit që ka kjo 

http://www.univlora.edu.al/
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qendër për gjetjen e burimeve financiare nga zhvillimi i misioneve  të treta të IAL-ve në fushën e 

transferimit të teknologive dhe inovacionit, edukimit të vazhduar si dhe angazhimit social të stafit 

të saj. 

 Gjithashtu në funksion të kërkimit shkencor në FSHT janë të mirëpajisur edhe 

disa laboratorë ku përveç organizimit të mësimit, kryhet dhe kërkim shkencor si prej 

personelit akademik ashtu dhe prej studentëve ku përmendim:  

1. Dy laboratore te Biologjise: Laborator i zoologjisë dhe ekologjisë; laborator i 

botanikës, sistematikës dhe fiziologjisë bimore. 

2. Nje laborator i Kimise 

3. Tre laboratore te Shkencave Detare (Laboratori i punimit grafik për përgatitjen 

dhe ndjekjen e lundrimit në hartë.) 

4. Nje laborator i inxhinierisë navale 

5. Laboratori i pajisjeve dhe aparaturave elektronike të Urës së Komandimit në 

anije në të cilin bëjnë pjesë një numër pajisjesh si: Radare, GPS, Ploter harta 

Elektronike, Telex, Stacion meteorologjik, si dhe pajisje te tjera.  

6. Simulatorë për studime të ndryshme  si : 

a. Simulatori per drejtimin dhe manovrimin e anijes  

b. Simulatori i manaxhimit te ngarkesave të lëngshme( hidrokarbure) në 

anije dhe terminale. 

c. Simulatori i Hartave Elektronike dhe Lundrimit Elektronik  

d. Simulatori ”Full Bridge Simulator”  

7. Infrastrukturë tjetër në mbështetje të kërkimit shkencor.   

a. Me qëllim përgatitjen sa cilësore të studentëve në përfshirjen e tyre në 

kërkime shkencore, Universiteti i Vlorës ka në dispozicion një sërë 

klasash për leksione, audiotë, klasa për seminare si dhe laboratore.  

b. Në total UV ka 24 laboratore nga të cilët janë tek Fakulteti i Shkencave 

Teknike, 5 tek Fakulteti i Shëndetit Publik, 4 tek Fakulteti i Shkencave 

Humane dhe 1 tek Fakulteti Ekonomik.  

c. Numëri i klasave për seminare është 22 në total nga të cilët 5 janë tek 

Fakulteti i Shkencave Teknike, 2 tek Fakulteti i Shëndetit Publik, 7 tek 

Fakulteti i Shkencave Humane dhe 8 tek Fakulteti Ekonomik.  

d. Numëri i klasave për leksione, auditore në total është 35 nga të cilët 5 

janë tek Fakulteti i Shkencave Teknike, 4 tek Fakulteti i Shëndetit 

Publik, 14 tek Fakulteti i Shkencave Humane dhe 12 tek Fakulteti 

Ekonomik. Së fundi Universiteti i Vlorës mes 2 biblotekave të tij u ofron 

studentëve dhe pedagogëve të 40.613 tituj librash. 

e. Biblioteka e UV-së është pasuruar me  34 tituj librash bashkëkohorë të 

dhuruar nga Petrolifera në ndihmë të kërkimit shkencor mm mbështetjen 

e Konsullatës italiane në Vlorë me të cilën UV ka nënshkruar këtë vit 

akademik një MoU për bashkëpunime të mëtejshme me rëndësi 

strategjike për rajonin. 
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d) Të dhëna mbi programet e studimit. 

 

I. Programet e ofruara nga UV në vitin akademik 2017-2018. 

 

        Gjatë vitit akademik 2017-2018 në Universitetin e Vlorës janë ofruar për studentët  

27 programe të Ciklit të parë të studime(Bachelor).këto programe kanë qënë të 

shpërndara përkatësisht,6 në FE,11 në FSHT,8 në FSHH dhe 2 në FSHP. 

Gjithashtu kanë qënë aktive edhe 31 programe studimi të Ciklit të dytë të studimeve,nga 

të cilat 20 master professional dhe 11 Master Shkencor.Këto programe janë ofruar në 

FE 10 programe(6MP+4MS),në FSHT 8 programe(6MP+2MS),në FSHH 9 

programe(8MP+1MS) dhe në FSHH 4 programe (3MP+1MS). 

Në FSHT ofrohet edhe 1 program I Ciklit III të studimeve,”Doktorature në 

Matematikë”. 

Tabela 1.Numri i programeve akademike të ofrura nga UV sipas fakultetit dhe 

ciklit të studimeve. 

Fakulteti BCH MP MS Dr Totali 

FE 6 6 4 0 16 

FSHT 11 6 2 1 20 

FSHH 8 5 4 0 17 

FSHP 2 3 1 0 6 

Totali 27 20 11 1 59 

 

Programet akademike që janë ofruar  nga Universiteti”Ismail Qemali “Vlorë janë: 

Nr Fakulteti /Cikli i studimeve Emertimi i programit 

I FAKULTETI  I EKONOMISE  

1 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Administrim biznesi 

2 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Menaxhim turizmi 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al


 

    

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

SENATI AKADEMIK 

 
Adresa /Adress: L. Pavarsia,                                                                                             Web-site: www.univlora.edu.al 

Bulevardi Vlorë-Skelë       e-mail: info@univlora.edu.al 

 Faqe 65 nga 121 

 

 

3 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Finance   

4 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Ekonomiks  

5 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Marketing 

6 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Kontabilitet 

7 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” Ekonomiks ne Sipermarrje 

8 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” Administrim Publik 

9 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” Marketing 

10 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” Sipermarrje ne Turizem 

11 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” Finance 

12 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” Kontabilitet 

13 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” Administrim Biznes 

14 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” Finance 

15 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” Pasuri te paluajtshme 

16 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” Ekonomiks 

II FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   

1 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Inxhinieri  Mekanike 

2 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Inxhinieri  Navale 

3 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Inxhinieri Elektrike 

4 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Navigacion 

5 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Teknologji Informacioni 

6 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Informatike 
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7 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Shkenca Kompjuterike 

8 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Biologji 

9 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Kimi 

10 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Matematike 

11 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Fizike 

12 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” Studime të Avancuara Detare"  

13 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” 

Mesuesi per Arsimin e Mesem 

ne Lenden Matematike 

14 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” 

Mësuesi ne Arsimin e Mesëm 

në Lëndën Informatikë 

15 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” 

Operacione Industriale dhe 

Navale 

16 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” 

Mesimdhënie në Kimi për 

Arsimin e Mesëm të Ulët 

17 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” 

Mësuesi në AM në Biologji, me 

profil minor në Kimi” 

18 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” Shkenca Kompjuterike 

19 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” 

Master i Shkencave ne 

"Biologji Mjedisore" 

20 Program I Ciklit të tretë të studimeve”Doktoraturë” Matematikë 

 FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE  

1 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Drejtesi 

2 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Mesuesi per arsimin fillor 

3 

Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” 

Mesuesi per Arsimin  

Parashkollor 

4 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Pedagogji e Specializuar     

5 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Histori - Gjeografi      

6 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Gjuhe angleze 

7 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Gjuhe Italiane 
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8 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Gjuhe shqipe e letersi 

9 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” Shkenca Administrative 

10 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” E drejte penale 

011 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” 

Mësuesi  për ciklin e ulët me 

profil minor “Parashkollor 

12 

Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” 

Mësuesi në CLAB për Lëndën 

Gjuhë Angleze, me drejtim 

minor në Gjuhë Italiane 

13 

Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional” 

Mësuesi në CLAB për Lëndën 

Gjuhë Italiane, me drejtim 

minor në Gjuhë Frënge 

14 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” Marredhenie nderkombetare 

15 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” 

Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe 

dhe letërsisë 

16 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” Edukim 

17 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

Shkencor” 

Pedagogji e  Specializuar 

Sociale 

IV FAKULTETI I SHENDETIT   

1 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Infermieri e pergjitheshme 

2 Program I Ciklit të parë të studimeve”Bachelor” Infermieri-mami 

3 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional”  Infermieri Patologjike 

4 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional”  Infermieri Kirurgjikale 

5 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master 

profesional”  Infermieri Pediatrike 

6 Program I Ciklit të dytë të studimeve”Master  Shkenca Infermierore 
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Shkencor” 

 Gjithsej  

 

Grafiku 1. 

 

Ne vitin 2014-2015 jane lene pezull programet e meposhtme : 

Fakulteti i Shkencave Teknike 

1. Bachelor në Matematike - Financë 

2. Bachelor në Aktuaristikë 

3. Bachelor në Matematikë-Fizikë 

4. Bachelor në  Shk.kompjutacionale. 

5. MS në Matematikë- financë 

Ndërsa programet e mëposhtme  nuk janë pezulluar ,por kanë mbi 2 vite që nuk kanë 

patur regjistrime megjithëse kanë patur kuota. 

Fakulteti i Shkencave Teknike 

1. MS në Fizikë, 

2. MS  në  Mësimdhënie ne KIMI në AML 

3. MS në Matematikë. 

4. Bachelor në Navigacion Peshkim 
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Fakulteti i Shkencave Humane 

1. Ms  në   përkthim dhe Interpretim 

 

 

    III.Hapja e degëve të reja të studimeve. 

Përvec riorganizimit të programeve ekzistuese janë bërë edhe dy propozime 

për hapjen e programeve të reja dyvjecare profesionale nga Fakulteti i 

Shkencave Teknike. 

1. Studimet dyvjecare “Teknik Laboratori” – Miratuar me Vendim Senati nr. 33 datë 

09.07.2018 

2.Studimet dyvjecare “Teknologji dhe Shkenca ushqimore”-  Miratuar me Vendim 

Senati nr. 34 datë 09.07.2018 

1.DIPLOMË PROFESIONALE “TEKNIK  LABORATORI” 

Propozuar nga Fakulteti i Shkencave Teknike ,Departamenti i Kimisë. 

Departamenti i Kimisë është një nga Departamentet më të rinj të Universitetit të Vlorës  

“Ismail Qemali”. I hapur në kuadrin e Fakultetit të Shkencave Teknike në vitin 

akademik  2010 -2011, me Vendim Nr. 124, datë 17.02. 2010 të Këshillit të Ministrave, 

ai synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të përgatitur profesionistë të 

ardhshëm të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin rajonal dhe kombëtar të vendit. Nga 

Departamenti i Kimisë paraqiten këtë vit modalitetet e propozimit për hapjen e 

programit të ri të studimit: Diplomë Profesionale, “Teknik Laboratori”  

Programi i studimeve Jouniversitare Diplomë Profesionale “Teknik Laboratori”, një risi 

për Universitetin e Vlorës, synon rritjen e kapaciteteve profesionale në fushën e 

teknologjisë laboratorike. Ai ka për objektiv kryesor të përgatisë teknikë të laboratorit 

kimik e biologjik të cilët do të shfaqin standarde të larta profesionale e etike e do të jenë 

të aftë për të kryer përcaktime të shpejta, të sakta dhe me një shkallë të lartë sigurie 

sipas kërkesave në fusha të ndryshme të industrisë. Pas përfundimit të studimeve 2-

vjecare, studentët do të mund të punojnë si Teknik Laboratori të aftë për të kryer analiza 

kimike, fizike e mikrobiologjike nën vëzhgimin e një teknologu, kimisti, biologu apo 
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inxhinieri. Disa ndër fushat kryesore të punësimit të studentëve pas përfundimit të 

studimeve përmendim:  

- laboratorët në industrinë kimike, ushqimore, kozmetike, farmaceutike  

- laboratorët kërkimorë ose të sigurimit e kontrollit të cilësisë  

- laboratorë të instituteve të ndryshme kërkimorë shkencorë  

- agjensi mjedisore,  

- laboratorë mësimorë universitarë,  

- fabrika të trajtimit të ujërave etj  

 

Ky program studimi favorizon studentët të cilët duan një hyrje të shpejtë në tregun e 

punës, ndërkaq është i hapur ndaj orientimeve të mëtejshme në ciklin e studimeve 

Bachelor e më tej në ciklin e studimeve të nivelit të dytë, Master.  

Duke u mbështetur në Ligjin Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor 

në Institucionet e Arsimit të Lartë” në Republikën e Shqipërisë, Departamenti i Kimisë 

pranë Fakultetit të Shkencave Teknike në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë 

propozon hapjen e Programit të Studimit Diplomë Profesionale në “Teknik 

Laboratori”.  

Fakti që ky program studimi është përpiluar duke u konsultuar me kërkesat e Kartës së 

Bolonjës, traditën shqiptare të përgatitjes së specialistëve dhe programet e ofruara në 

universitete prestigjoze perëndimore garanton një kurrikul të pasur dhe një kontigjent 

studentësh të përgatitur për tregun e punës.  

Propozimin për hapjen e ‘Programit të Studimeve Jouniversitare Diplomë Profesionale 

në “Teknik Laboratori” e mbështesim në plotësimin e kritereve strukturore, organizative 

dhe ato për personelin akademik. Universiteti ‘Ismail Qemali’ dhe Fakulteti i Shkencave 

Teknike siguron mjediset e përshtatshme për procesin mësimor (klasa, laboratore), si 

dhe një staf akademik efektiv të kualifikuar dhe të mjaftueshëm për realizimin e 

programeve mësimore.  

Duhet theksuar se Universiteti i Vlorës ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me 

TU Clausthal (Universitetin e Teknologjisë së Clausthal) pikërisht me Departamentin e 

Kimisë Inorganike. Në bazë të kësaj marrëveshje, TU Clausthal do të mbështesë 

Universitetin e Vlorës me bazë materiale dhe për ngritjen e laboratorëve bashkohorë në 
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Departamentin e Kimisë, si dhe do të ofrojë mundësinë e studimeve në këtë Universitet 

të studentëve më të mirë të programeve të studimit të ofruara nga Departamenti i Kimisë 

së Universitetit të Vlorës.  

Organizimi i programit studimor  

Cikli i studimit:  Studime Jouniversitare  

Emërtimi i diplomës:  Diplomë Profesionale, “Teknik Laboratori”  

Kohëzgjatja e programit të studimit:  2 vite / 4 semestra  

ECTS totale:  120 ECTS  

Forma e studimit:  Studime me kohë të plotë  

 

Kuotat e pranimit te  studentëve në Program  

Numri i propozuar i studentëve që do të pranohen në program: 50  

 Kriteret e Pranimit  

Programin e studimeve Diplomë Profesionale në “Teknik Laboratori” mund ta 

vazhdojnë ata nxënës të cilët kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme të 

përgjithshme e profesionale brenda e jashtë vendit apo në shkolla private të licencuara, 

pra zotërojnë Diplomë të shkollës së mesme.  

 

2.DIPLOMË PROFESIONALE ““TEKNOLOGJI DHE SHKENCA 

USHQIMORE” 

Propozuar nga Fakulteti i Shkencave Teknike,Departamenti i Biologjisë. 

Departamenti i Biologjisë është një nga Departamentet më të rinj të Universitetit “Ismail 

Qemali”, i hapur në kuadrin e Fakultetit të Shkencave Teknike në vitin akademik 2010 -

2011, me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 124 datë 17.02.2010. Departamenti i 

Biologjisë synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të përgatitur 

profesionistët e ardhshëm të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin rajonal dhe kombëtar 

të vendit. Në sajë të bashkëpunimit me njësi të tjera të Universitetit tonë, organizata të 

ndryshme, Universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit, ne synojmë të përgatisim 

biologë, mësues biologjie dhe specialistë të mjedisit e turizmit me aftësi akademike, 

sjellje dhe njohuri të denja për të konkuruar me kërkesat e tregut të punës brenda dhe 

jashtë vendit. Nga Departamenti i Biologjisë paraqiten këtë vit modalitetet e propozimit 
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për hapjen e  programit të ri të studimit: Diplomë Profesionale, “Teknologji dhe 

Shkenca Ushqimore”  Programi i studimeve Jouniversitare Diplomë Profesionale 

“Teknologji dhe Shkenca Ushqimore”, një risi për Universitetin e Vlorës,  synon rritjen 

e kapaciteteve profesionale në fushën e teknologjisë ushqimore laboratorike, Ka për 

objektiv kryesor të përgatisë teknikë të shkencave ushqimore të cilët do të shfaqin 

standarde të larta profesionale e etike e do të jenë të aftë për të kryer përcaktime të 

shpejta, të sakta dhe me një shkallë të lartë sigurie sipas kërkesave në fusha të ndryshme 

të teknologjisë ushqimore. Pas përfundimit të studimeve 2vjecare, studentët do të mund 

të punojnë si Teknologë të shkencave ushqimore.  

Ushqimi ndikon në çdo aspekt të jetës së përditshme dhe është thelbësor për ruajtjen e 

shëndetit dhe mirëqënies së përgjithshme. Aplikimi i shkencës dhe teknologjisë luan një 

rol të rëndësishëm në plotësimin e nevojave të konsumatorëve dhe prodhuesve. Ligjet 

dhe rregullat e ushqimit stabilizojnë prodhimin, furnizimin dhe shpërndarjen e 

ushqimeve të sigurta. Në kursin e “Teknologjisë dhe Shkencave Ushqimore” studentët 

shqyrtojnë inovacione në shkencë dhe teknologji si dhe analizojnë ndryshimet e 

kërkesave të konsumatorëve. Ushqime të reja dhe ato në zhvillim e kanë inkurajuar 

projektimin, zhvillimin dhe marketingun e një sërë produktesh, shërbimesh dhe 

sistemesh. Ndikimi i ushqimit në çdo aspekt të jetës së përditshme është thelbësor për 

ruajtjen e shëndetit dhe mirëqënies së përgjithshme.  Shqyrtohet efekti i nën-konsumit 

dhe i mbi-konsumit të lëndëve ushqyese për shëndetin dhe kushtet shëndetësore të 

lidhura me dietat që prekin individët dhe familjet. Studentët hetojnë çështjet e ushqimit 

dhe reklamat, strategjitë e përdorura për promovimin e produkteve ushqimore. Ata 

shqyrtojnë ndikimet në furnizimin e ushqimit për popullatëndhe eksplorojnë çështjet që 

lidhen me sigurinë ushqimore, barazinë dhe qëndrueshmërinë. Ky kurs u mundëson 

studentëve të zhvillojnë interesat dhe aftësitë e tyre përmes projektimit, prodhimit dhe 

menaxhimit të detyrave të lidhura me ushqimin. Ata zhvillojnë njohuri për biologjinë, 

fizikën, kiminë dhe vetitë funksionale të ushqimit për t'i zbatuar këto në situata praktike. 

Sektorët e ushqimit në Shqipëri përfaqësojnë një fushë të fuqishme dhe të zgjeruar për  

tregjet e punësimit. Diploma Profesionale e “Teknologjisë dhe Shkencave Ushqimore” 

u siguron studentëve edukim dhe trajnim në fushën e Teknologjisë Ushqimore si dhe 

mundësi punësimi në sektorin e ushqimit, të shëndetit, të prodhimit të ushqimeve dhe 

pijeve, të përpunimit të ushqimeve dhe në fushat e shërbimit komunitar.  
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Duke u mbështetur në ligjin Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Llartë dhe Kërkimin Shkencor 

në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, udhëzimit Nr.31 Prot 

datë 29.12.2017 “Për përcaktimin e kritereve, dokumentacionit dhe procedurave, për 

hapjen riorganizimin dhe mbylljen e programeve të studimit nga Institucionet e Arsimit 

të Lartë”, Departamenti i Biologjisë i ngritur pranë Fakultetit të Shkencave Teknike në 

Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë propozon hapjen e Programit të Studimit me 

karakter profesional dyvjeçar në “Teknologji dhe Shkenca Ushqimore”.  

Propozimin për hapjen e ‘Programit të Studimeve Jouniversitare  Diplomë Profesionale 

në “Teknologji dhe Shkenca Ushqimore” mbeshtetet në plotësimin e kritereve 

strukturore, organizative dhe ato për personelin akademik. Universiteti ‘Ismail Qemali’ 

dhe Fakulteti i Shkencave Teknike siguron mjediset e përshtatshme për procesin 

mësimor (klasa, laboratore), si dhe një staf akademik efektiv të kualifikuar dhe të 

mjaftueshëm për realizimin e programeve mësimore.   

Personeli akademik që mbulon programin mësimor eshte kryesisht staf efektiv i 

departamenteve te FSHT. 

 Organizimi i programit studimor  

Cikli i studimit:  Studime Jouniversitare  

Emërtimi i diplomës:  Diplomë Profesionale, “Teknologji dhe Shkenca Ushqimore” 

Kohëzgjatja e programit të studimit:  2 vite / 4 semestra   

ECTS totale:  120 ECTS   

Forma e studimit:  Studime me kohë të otë   

Kritere specifike të pranimit të studentëve në program  

Numri i propozuar i studentëve që do të pranohen në program: 60  

Kriteret e Pranimit  

Programin e studimeve Diplomë Profesionale në “Teknologji dhe Shkenca Ushqimore” 

mund ta vazhdojnë ata nxënës të cilët kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme të 

përgjithshme e profesionale brenda e jashtë vendit apo në shkolla private të liçencuara, 

pra zotërojnë Diplomë të shkollës së mesme.   

 

Referuar Ligjit Nr 80/2015 “Për Arsimin e Lartë  dhe  Kërkimin  Shkencor në 

Institucionet e Arsimit  të Lartë në Republikën e Shqipërise”,Neni 75,pika6,pas daljes së 

akteve nënligjore,Udhëzimi i MASR ,Nr. 31, datë 29.12.2017 “Për përcaktimin e 
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kritereve, dokumentacionit dhe procedurave për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e 

programeve të studimit nga  institucionet e arsimit të lartè"’,si dheVendimi i Këshillit të 

Ministrave nr.41, date 24.01.2018“Për Elementet e Programeve të Studimit të ofruara 

nga IAL-te” ,departamentet e fakulteteve te UV-së kanë riparë gjatë vitit akademik 

2017-2018 programet e tyre për vitin 2018-2019.duke propozuar ndryshime në to.  

Riorganizimi i programeve është përqëndruar në tre drejtime kryesore të punës së 

departamenteve në UV. 

A-Rishikimi i veprimtarive formuese të cdo programi  dhe përshtatja e raportit të 

tyre sipas përqindjeve të tabelës.1, shoqëruese të VKM Nr. 41, datë 24.01.2018 

“Për Elementet e Programeve të Studimit të ofruara nga Institucionet e Arsimit të 

Lartë”. 

Në këtë tabelë veprimtaritë formuese ndahen në : 

A-Lëndë bazë që përcaktojnë formimin e përgjithshëm.(15-20% të krediteve në 

Bachelor ,5-10% me Master Profesional dhe Master Shkencor) 

B-Lëndë karakterizuese që japin një formim specific sipas karakteristikave të 

programit.(50-55% të krediteve në Bachelor,30-40% të krediteve në Master Profesional 

dhe 50-60% të krediteve në Master Shkencor). 

C-Lëndë  ndërdisiplinore(12-15% të krediteve në Bachelor,20-30% në Master 

Profesional dhe 12-20% të krediteve në Master Shkencor). 

D-Lëndë plotësuese  të fokusuara në përfitimin e aftësive në gjuhët e huaja, informatikë, 

aftësive  komunikuese dhe prezantuese në tregun e punës dhe praktikat profesionale(10-

15% të krediteve ne Bachelor dhe 10% të krediteve në Master Profesional dhe Master 

Shkencor). 

E-Detyrime përmbyllëse (punimet për tezën dhe provimin përfundimtar(3-5% të 

krediteve në Bachelor,10-20% të krediteve në Master Profesional dhe 10-15% në 

Master Shkencor). 

Shuma  e pikave A dhe B  duhet të përbëjë jo më pak se  70% të krediteve në Bachelor 

dhe jo më pak se 60% në Master. 
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Kjo gjë ka bërë që nëpër departamente të punohet për të bërë vlerësim të lëndëve 

ekzistuese,duke mundësuar bashkimin e lëndëve në një disiplinë të vetme, apo duke 

zëvendësuar ato me lëndë të reja që i përshtaten më mirë formimit bashkëkohor të 

studentëve në këto degë si dhe riorganizim të ngarkesës në praktikë profesionale dhe 

provimin e  diplomës si dhe futjen e praktikës profesionale në degët ku ajo mungonte. 

Kurrikula në degë të ndryshme  përballetme presionin e vazhdueshëm për të integruar 

zhvillimetë reja kritike. Ndryshimet në teknologji, ndikojnë gjithashtu në procesin e 

edukimit. Me 

këtëritëm ndryshimi programet aktuale kane  nevojë për ndryshime për t’iu përgjigjur 

këtij realiteti  

tëri dhe dinamik. 

Një element i rëndësishëm që mungonte në disa plane ekzistuese  ishtepraktika 

mësimore. Nëpërmjet praktikës bëhet e mundur që studentët të përdorin  njohuritëe 

fituara në kurset teorike në një kontekst praktik dhe profesional; të fitojnë eksperiencë 

dhe t’u ofrohen mundësi për punësim të mëtejshëm. Studentëve që kanë aspirata për të 

zhvilluar kërkimin shkencor, do t’iu jepet mundësia për të marrë pjesë në grupet 

kërkimore, pjesë e projekteve shkencore në departament apo fakultet. Ne disa dege 

eshtë shtuar numri i lëndeve me qëllim që studenti të plotësohet me një background më 

të gjerë dhe profesional të fushës dhe gjithashtu t’i jepet mundësia të fokusohet në 

drejtimine dëshiruar në ciklin e dyte të studimeve. 

Disa lëndë janë kombinuar në module vjetorë mbështetur në vijimësinë logjike të 

lëndeve duke plotësuar kuadrin e njohurive të nevojshme 

Ndryshimet e reja në programe, i japin një peshë më të madhe punës  

individualekrijuese,  projekteve në grup, elementëve të rinj në teknologji, me 

qëllim  përgatjen  e  specialistëve produktivë për tëardhmen. 

Kurrikula në gjuhët e huaja bazohet  në kompetenca. Janë bërë  përpjekje të 

identifikohen  kompetencat që mungojnë në programin aktual dhe të ofrojmë lëndë që 

zhvillojnë këto kompetenca që mungojnë si kompetenca ndërkulturore, apo njohja e 

kuadrit evropian për gjuhët e huaja dhe profilin e mësuesit. 

Eshte ruajtur elementi i formimit në një gjuhë të dytë të huaj për të qenë në kohezion me 

politikat e BE-së për formimm në të paktën dy gjuhë të huaja. 
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Në Fakultetin  e  Shkencave Teknike janë riorganizuar në këtë frymë  programet e 

studimit të Ciklit të parë të studimeve: 

1. Bachelor në  Inxhinieri Meknike  - Riorganizuar me Vendim Senati nr.51 datë 

17.07.2018 

2. Bachelor në Inxhinieri Elektrike  - Riorganizuar me Vendim Senati nr. 43 datë 

12.07.2018 

3. Bachelor në Informatikë             -  Riorganizuar me Vendim Senati nr. 40 datë 

12.07.2018 

4. Bachelor në Teknologji Informacioni- Riorganizuar me Vendim Senati nr. 41 

datë 12.07.2018 

5. Bachelor në Shkenca Kompjuterike- Riorganizuar me Vendim Senati nr. 39 datë 

12.07.2018 

Gjithashtu përmirësime kanë paraqitur edhe Fakulteti I Ekonomisë  në 

programet: 

1. Bachelor në Administrim Biznesi 

2. Bachelor në Menaxhim turizmi 

3. Bachelor në Marketing 

4. Master i shkencave në “Administrim Biznesi” 

5. Master Profesional në “Administrim Publik” 

6. Master Profesional në “Sipërmarrje në Turizëm” 

7. Master Profesional në “Marketing” 

 

1. Bachelor në Ekonomiks 

2. Master Profesional “Ekonomiks në sipërmarrje” 

3. Master Shkencor në Ekonomiks 

 

1. Bachelor në “Financë” 

2. Bachelor në “Kontabilitet”  

 

3. Master i shkencave në “Financë” 

4. Master Profesional në “Pasuritë e Paluajtshme” 

5. Master Profesional në “Financë” 
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6. Master Profesional në “Kontabilitet” 

 

B. Riorganizim i studimeve të Ciklit II sipas Ligjit të Arsimit të lartë(Neni 75), që 

ka  të bëjë me ndryshime të krediteve të programeve të Ciklit të dytë ,Master 

Profesional . 

Këto programe prej vitit 2011 kanë patur një strukturë prej nga 3 semestrash  dhe nga ky  

riorganizim këto programe kanë kalur  në programe me strukturë prej  60  kreditesh. 

Programet e riorganizuara janë: 

Në Fakultetin e Shëndetit Publik 

1.   MP në “Infermieri Patologjike”        - Riorganizuar me Vendim Senati  nr. 44 

datë 12.07.2018 

2. MP në “Infermieri Kirurgjikale”         - Riorganizuar me Vendim Senati  nr. 

45 datë 12.07.2018 

3. MP në “Infermieri Pediatrike “          - Riorganizuar me Vendim Senati  nr. 

46 datë 12.07.2018 

4. MS në “Shkenca Infermierore “        -Riorganizuar me Vendim Senati  nr. 47 

datë 12.07.2018 

Në Fakultetin e Shkencave Teknike 

1. MP “Studime të avancuara detare”  -  Riorganizuar me Vendim Senati  nr. 53 

datë 17.07.2018 

2. MP “Operacione industrial dhe navale “ - Riorganizuar me Vendim Senati   nr. 

52 datë 17.07.2018 

C.Riorganizim programesh të Ciklit II  në mësuesi sipas Ligjit të Arsimit të lartë 

(Neni 83). 

 

Ndryshimet e paraqitura në këto programe vijnë si pasojë e riorganizimit të programeve 

për shkak të ndryshimeve në legjislacionin për arsimin e lartë 

Në riorganizimin e programeve të mësuesisë të ofruara  janë mbajtur parasysh: 

a. Nenet 75, 83 në Ligjin nr. 80/2015. 

b. VKM nr. 31, datë 29.12.2017. 

c. VKM nr. 41, datë 24.01.2018. 
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d. Raporti “Formimi fillestar i mësuesve në institucionet e arsimit të lartë shqiptar” 

publikuar nga IZHA, tetor 2016. 

e. Standardet profesionale të mësuesit fillestar, MASR, IZHA, 2016. 

f. Standardet profesionale të formimit të përgjithshem dhe lëndor të mësuesit në 

arsimin e mesëm të ulët dhe arsimin e mesëm të lartë, MASR, IZHA, shtator 

2016. 

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor në Republikën e Shqipërisë”, neni 83 “Programet e studimit në fushën e 

mësuesisë”:  

-Programet e studimit për formimin e mësuesve të arsimit të mesëm të ulët dhe të 

lartë organizohen si programe të ciklit të dytë të studimeve “Master”, me 120 

kredite, sipas fushave përkatëse të formimit.  

-Programet e ciklit të dytë të studimit në fushën e mësuesisë duhet të përmbajnë 25 

për qind të krediteve në shërbim të formimit të përgjithshëm psiko-pedagogjik.  

-Programet e ciklit të dytë të studimit, që formojnë mësues të së njëjtës fushë të 

mësuesisë, duhet të kenë së paku 80 për qind të kurrikulës me përmbajtje të 

ngjashme. 

Për të realizuar në mënyrë sa më efektive të gjithë këtë proces është bërë një 

koordinim i grupeve të përbashkëta të punës ndërmjet MASR, Fakulteteve të Edukimit 

të të gjitha IAL-ve dhe IZHA-s. Grupet e përbashkëta të punës duhet ta fokusojnë punën 

e tyre në: 

a) hartimin dhe finalizimin e standardeve të mësuesit fillestar  

b) përcaktimin në mënyrë të njësuar të lëndëve si dhe rezultatet e të nxënit të 

synuara për studentët mësues në formimin psiko-pedagogjik  

c) prezantim i kurrikulës me kompetenca në arsimin parauniversitar në profilin 

përkatës  

d) njësimin e programit të studimit për mësues të së njëjtës lëndë/profil  

e) përcaktimin në mënyrë të njësuar të lëndëve dhe rezultatet e të nxënit të synuara 

për studentët mësues në formimin shkencor  
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f) përcaktimin e raportit të pjesës teorike dhe praktike të kurrikulës në mënyrë të 

njëjtë në të gjitha fakultet e mësuesisë; 

g) dakortësi për funksionim më të mirë të praktikave pedagogjike duke pasur 

parasysh koordinimin e IAL-ve me DAR/ZA-të dhe institucionet arsimore. 

Përgatitja nga grupet e punës e një materiali për secilin profil edhe për formimin 

psiko-pedagogjik i cili përmban: 

 propozimet për emërtimin e Masterit në mësuesi sipas profilit; 

 Programet e ciklit të parë bachelor që mund ta bëjnë këtë program Master; 

 Kriteret për të ndjekur studimet në këtë program studimi sipas profilit 

përkstës (mund të jetë i ndryshëm në IAL të ndryshme); 

 lëndët që do të përmbajë ky program masteri 

 kompetencat dhe rezultatet e të nxënit që do të përmbushë studenti në këtë 

program studimi. 

 të tjera në varësi të punës në grup për secilin profil. 

 

Edhe Universiteti i Vlores ka angazhuar përfaqësuesit e tij në këto grupe:Kështu: 

I. Në Grupin Qëndror që do të mbikqyrë procesin e rishikimit dhe përafrimit të 

përmbajtjes së kurrikulës së formimit fillestar të mësuesve në institucionet e 

arsimit të lartë bëjnë pjesë rektoret e universiteteve . 

II. Në Grupin e punës për hartimin e kurrikulës së formimit të përgjithshëm 

psiko –pedagogjik në masën 25% të ciklit të dytë të studimit në fushën e 

mësuesisë dhe përfarimin e saj në të gjithë institucionet e arsimit të lartë: 

      Dr.Aranit Gjipali   

III. Në grupet e punës sipas profileve për përafrimin me përmbajtje të ngjashme në 

masën 80% të kurrikulës së ciklit të parë të studimit, në institucionet e arsimit të 

lartë që formojnë mësues të së njëjtës fushë të mësuesisë, nga UV janë 

angazhuar 12 pedagogë: 

1) Arsim Parashkollor- Dr. Sulltana Bilbili 

2) Arsim Fillor             - Dr. Rudina Alimerko 

3) Gjuhë Shqipe dhe Letërsi-   Gjuhesi -Dr.Monika Hasani 

                                                             Letersi - Dr. Edlira Çerkezi. 
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4) Gjuhët e huaja         - Prof.As.Armela Panajoti.  

5) Matematikë              -Dr.  Artjon Kashuri 

6) Fizikë                        MSc. Emilia Caci  

7) Biologji                       Dr Arta Lugaj . 

8) Kimi                          Dr. Sonila Kane  

9) Histori                       Doktorant.Enkelejda Billa 

10) Gjeografi                    Dr.Fatlinda Shkurti. 

11) TIK (Teknologji/Aftësim Teknologjik)-  MSc Roneda Mucaj 

Për këto programe është përgatitur dokumentacioni përkatës dhe është dërguar në 

MASR  në Korrik 2018. 

Në këtë kuadër riorganizimi janë miratuar ndryshimet  e mëposhtme: 

Në Fakultetin  e Shkencave Teknike 

1. MP në Mësuesi  për Arsimin e Mesëm në lëndën  Matematikë”- Riorganizuar 

me  Vendim Senati nr. 38 datë 12.07.2018. 

2. MP në Mësuesi  neë  Biologji me profil minor në Kimi- Riorganizuar me 

Vendim Senati nr. 35 datë 12.07.2018 

3. MP  në Mësuesi  në  Informatikë- Riorganizuar me Vendim Senati nr. 36 datë 

12.07.2018  

4. MP në Mësuesi  për CLAB në Matematikë-Fizikë- Riorganizuar me Vendim 

Senati nr. 37 datë 12.07.2018 

Në  Fakultetin e  Shkencave Humane  

1. MP në Mësuesi për Gjuhë Angleze- Riorganizuar me Vendim Senati nr. 48 datë 

17.07.2018 

2. MP në Mësuesi për Gjuhë Italiane - Riorganizuar me Vendim Senati nr. 49 datë 

17.07.2018 

D.Përshtatja në cdo program e modelit të ri të Syllabusit të lëndës sipas udhëzimit 

nr.41 datë 24.01.2018,shtojca 2. 
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Në këtë udhëzim jepet edhe formati i ndërtimit të  një syllabusi i njësuar.Gjithë 

departamentet janë angazhuar dhe kanë zbatuar këtë format për paraqitjen e syllabuseve 

të lëndëve. 

 

e)  Ndryshimet në statutin apo rregulloret e IAL-së, si dhe të dhëna për Njësinë e 

Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë.  

 

 Në zbatim të dispozitave të ligjit 80/2015” Për arsimin e lartë dhe kërkimin 

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

Akademik  me vendimin nr.40, datë 06.10.2016 “Për përcaktimin e grupit të punës për 

hartimin e Statutit të ri dhe Rregullores së re të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë ” ka 

ngarkuar Departamentin e Drejtësisë për hartimin e Statutit të ri të UV-së. 

 Statuti i punuar nga grupi i punës pas konsultimit edhe  me Sektorin Juridik 

 është miratuar paraprakisht nga Bordi i Administrimit të UV-së me vendimin nr. 20, 

datë 08.08.2018 ”Për miratimin paraprak të Statutit të ri të Universitetit “”Ismail 

Qemali”Vlorë, në respektim të nenit 49, pika 1 shkronja gj të ligjit 80/2015. 

 Në bazë të nenit 38, pika 1 shkronja c të ligjit 80/2015 Senati Akademik ka 

miratuar Statutin e ri të UV-së me vendimin nr.57, datë 06.09.2018. 

Në respekt të nenit 33, pika 2 të ligjit 80/2015, Statuti i është  dërguar për miratim 

Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 

 Viti 2017 mund të konsiderohet i një rëndësie të veçantë për Arsimin e Lartë në 

Shqipëri duke qenë se të gjitha Institucionet e Arsimit të lartë i’u nënshtruan procesit të 

Vlerësimit dhe Akredimit,  proces në të cilin u përfshi edhe Universiteti “Ismail 

Qemali” Vlorë.  

 Vlen për tu theksuar se megjithëse Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë 

është një strukturë e krijuar rishtazi në Universitetin e Vlorës, me Vendimin Senati 

Nr.84, datë 12.12.2016, luajti një rol të rëndësishëm dhe kyc gjatë procesit të 

akreditimit. Si përgjegjëse për zbatimin e politikave dhe procedurave të sigurimit të 

cilësisë Njesia u ngarkua si struktura e vetme mbështetëse direkt e Grupit të Vlerësimit 

të Brendshëm të Institucionit me qëllim identifikimin dhe sigurimin e informacionit të 

domosdoshme për përpilimin e Raportit të Vlerësimit të Brendshëm, përpunimin e 

dokumentave dhe statistikave, përpilimin e raporteve në varësi të sektorëve dhe 

standarteve të cilësisë. Një rëndësi të vecantë gjatë kësaj faze iu kushtua përfshirjes së 

studentëve jo vetëm në fazën e përpilimit të raportit, por edhe në bërjen publike të tij 

duke realizuar një sërë takimesh për tu informuar mbi raportin e vlerësimit të 

brendshëm si dhe për tju krijuar hapsira që të shprehnin sugjerimet, rekomandimet dhe 

opinionin në lidhje me fusha që lidheshin kryesisht me ta por jo vetëm. Universiteti “ 

Ismail Qemali” e kaloi me sukses këtë proces duke marrë vlerësim pozitiv, me 

kohëzgjatjen prej 3 (tre) vite akademike deri më 21.02.2020, Vendim Nr. 71, datë 
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21.09.2017 Për Akreditimin e parë te Institucionit të Arsimit të Lartë Universiteti ‘’ 

Ismail Qemali’’ Vlorë.   

 Megjithëse pjesa më e konsiderueshme e aktiviteteve të NJSBC-së për vitin 

2017 ka qenë e fokusuar në procesin e akreditimit, një rëndësi e vecantë ju është 

kushtuar edhe mbajtjes së lidhjes dhe kontakteve me Strukturat përkatëse të Ministrisë 

sikurse është ASCAL, ku NJSBC ka qenë përgjegjëse për hedhjen e të dhënave, ruajtjen 

e kontakteve përpunimin e informacionit në kohë dhe cilësorë. Raportimi dhe 

përditësimi i të dhënave në Sistemin e Menaxhimit të Informacionit, prane ASCAL, ka 

qenë i vazhdueshëm.  

 Autoritetet dhe organet kolegjiale vendimarrëse të institucionit duke pasur në 

focus kryesor sigurimin e standarteve dhe rritjen e cilësisë si dhe vënien në zbatim të 

rekomandimeve të BA-së, në muajin shkurt me Vendim Senati Akademik nr.8 datë 

14.02.2018 “Për strukturën organizative të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë”, 

organizuan NJSBC-në si një sektor pjesë përbërëse e Drejtorisë së Sigurimit të Cilësisë 

dhe Zhvillimit Intitucional me përbërje 3 personel ndihmësakademik me karakter 

administrative ( 1 përgjegjës dhe 2 specialist). Ky riorganizim do ti vij në ndihmë jo 

vetëm Komisioneve të Përhershme të Sigurimit të Cilësisë në nivel institucioni dhe 

fakulteti por edhe të gjitha strukturave të tjera, në mënyrë që Universiteti të arrijë të 

rankohet ndër universitetet më të mira në vend dhe pse jo dhe në rajon.  

 Ndër të tjera NJSBC-ja gjatë 2018 ka arritur të realizojë detyrat si më poshtë: 

 “Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies për cdo program studimi në Universitetin 

“Ismail Qemali”, Vlorë”: Gjatë muajit Prill është përpiluar projekt - propozim për 

proçedurën e analizës dhe vlerësimit të pyetësorëve të studentëve për cilësinë e 

mësimdhënies për lëndët e çdo programi studimi në UV, e cila ju është përcjellë për 

miratim strukturave përkatëse. Në projekt – propozim parashikohen të gjitha fazat në 

të cilat do të kalojë analiza dhe vlerësimi i pyetësore, ku për secilin sektor të përfshirë 

përshkruhet në mënyrë të detajuar, përgjegjesitë, detyrat dhe afatet kohore për 

realizimin e tyre. Me Vendim Senati Nr. 21, datë 08.05.2018, me nr. 654/2 prot, datë 

21.02.2018 është miratuar Proceduara e Analizës dhe Vlerësimit të Pyetësorëve të 

Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies për Lëndët e çdo Programi Studimi në 

Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë.  

 “Plotësimi i Rekomandimeve të Bordit të Akreditimit”: Gjatë muajit Prill-Maj u 

përpilua Draft - Propozimi i Kalendarit të aktiviteteve për përmbushjen e 

rekomandimeve të Bordit të Akreditimit, i cili ju përcoll për propozime, 

rekomandime dhe komente strukturave të brendshme të Universitetit. Me Vendim 

Senati Nr. 29 datë 22.05.2018, është miratuar Plani i Veprimit të Universitetit “Ismail 

Qemali” Vlorë për përmbushjen e rekomandimeve prej ekspertëve të vlerësimit, i cili 

është përcjellë më datë 27.06.2018, nr. 857 Prot, pranë Agjencisë së Sigurimit të 

Cilësisë dhe Arsimit të Lartë. 

  “Vlerësimi i Cilësisë së Shërbimeve dhe performancës së stafit ndihmës-

akademik dhe administrativ”: Në muajin Qershor është përpiluar Draft- Pyetësori 
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për vlerësimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara prej stafit 

administrative dhe ndihmës akademik të Univeristeit “Ismail Qemali” Vlorë. Ky 

draft- pyetësor është përpiluar duke marrë në konsideratë Standartet dhe kriteret e 

sigurimit të Cilësisë në Shqipëri, me qëllim përfshirjen e sa më shumë indikatorëve të 

matshëm. Njëkohësisht janë shqyrtuar disa prej metodave të ndjekura edhe prej disa 

Universiteteve Europian. NJSBC-ja e ka përcjell këtë draft për komente dhe 

sugjerime pranë strukturave të brendshme të Universitetit si Drejtoria e Komunikimit 

dhe Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Edukimit për ciklin e I dhe të II dhe Drejtoria e 

Shërbimeve Mbështetëse. 

 “Koordinimi me Komisionet e Sigurimit të Cilësisë në bashkëpunim me 

struktura të ndryshme të Institucionit”:  Prej strukturave përkatëse është duke u 

përpiluar dokumentacioni i nevojshëm për nisjen e zgjedhjeve të anëtarëve të 

Komisionit të Përhershme. Këto të fundit ende nuk janë plotësuar me anëtar pasi 

pritet të përfundoj zgjedhja e këshillit studentor, megjithëse janë marë të gjitha masat 

që zgjedhjet për këto pozicione të organizohen brenda vitit 2018. 

 “Përgatitja dhe dhënia e asistencës së nevojshme Njësive Kryesore/ Bazë në 

kuadër të përgatitjes për procesin e akreditimit të Programeve të Studimit”: 

Gjatë muajit Prill ju është dërguar drejtuesve të njësive kryesore, lista e dokumentave 

bazë në funskion të akreditimit të programeve të studimit. Materialet e 

sipërpërmendura janë mbështetur në Manualin për Procedurat dhe Afatet e Vlerësimit 

të Cilësisë në Kuadër të Akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe 

Programeve të Studimit, hartuar prej ASCAL. NJSBC ka ofruar asistencë individuale 

duke informuar stafin akademik të ngarkuar me detyra specifike prej drejtuesve të 

njësive bazë të cilët i janë drejtuar zyrës. 

 “Raportimi dhe përditësimi i të dhënave në Sistemin e Menaxhimit të 

Informacionit, pranë ASCAL”: Është monitoruar në mënyrë të vazhdueshme 

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë. Më datë 07.05.2018 është përcjellë Vendimi i 

Senatit përkatës mbi ndryshimin e strukturës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë. 

Gjatë muajit Maj është ngritur një praktikë bashkëpunimi me Drejtorinë e 

Komunikimit dhe Burimeve Njerëzore, me qëllim updatimin dhe hedhjen e të 

dhënave të stafit të UV-së në vazhdimësi në AMS. NJSBC është në pritje të 

informacionit të plotë sipas rubrikave të përcaktuara në sistem, prej DKBNJ për 

periudhën Dhjetor 2017 – Korrik 2018. 

 “Hulumtimi i praktikave më të mira të ndjekura prej Universiteteve Kombëtare 

dhe Ndërkombëtare të Rankimuara në Top Listë”: Edhe pse në mungesë të Kodit 

të Cilësisë (neni 105, ligji 80/2015) i cili do ti hapte rrugën hartimit të  rregullores 

dhe strategjisë së NJSBC-së, referuar rankimimit prej European Association For 

Quality Assurance in Higher Education ( ENQA), gjatë periudhës maj-qershor janë 

studiuar praktikat më të mira në fushën e rritjes dhe sigurimit të cilësisë prej disa 

Universitete, më specifikisht : Universitetit Alma Mater Studiorum, Universiteti i 

Europës Juglindore, Swiss Federal Institute of Thechnology, Zurich. Ky hulumtim ka 
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si qëllim krijimin e një database (në trajtë folder) ku të pasqyrohenpraktikat më të 

mira mbi Cilësinë me qëllim diskutimin, përshtatjen dhe implementimin gjatë 

hartimit të dokumentave si strategjia e rregullorja e NJSBC-së.  

Rekomandimet e lëna prej Bordit të Akreditimit, përpos punës së parashikuar në 

rregullore, përbëjnë tanimë sfidën në të ardhmen për Njësinë e Sigurimit të Brendshëm 

të Cilësisë. 

 

f) Parashikimin për angazhimin e personelit akademik, ngarkesën përkatëse, lëndën/t, 

dhe/ose modulin/et që do të zhvillojë secili prej tyre për secilin semestër të vitit 

akademik. 

 

Gjatë vitit akademik 2017-2018 në mësimdhënie në Universietetin “Ismail Qemli:Vlorë 

janë angazhuar 295 staf akademik gjithsej,nga të cilët 215 staf efektiv dhe 81 staf me 

kohë të pjesëshme dhe staf i ftuar. Nga të cilët 26 me titullin “Profesor”,40 

“As.Profesor”,123 “Doktor”. 

Nga stafi efektiv  6 janë me titull”Profesor”,28 “As. Profesor”,dhe 95 me 

titullin”Doktor”. 

Nga stafi joefektiv  20 janë me titull”Profesor”,12 “As.Profesor”,dhe 28 me 

titullin”Doktor”. 

Nga analiza e krahasimit të stafit akademik të angazhuar në 2017-2018 me vitin 2016-

2017 vërehet një ndryshim cilësor lidhur me angazhimin e stafit të kualifikuar . 
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N

r 

 Fakult

eti 
Stafi 

akademik2

016-2017 

Gjithsej 

Stafi 

akade

mik 

2016-

2017 

Me 

tituj 

Stafi 

akademik2

017-2018 

Gjithsej 

Stafi 

akade

mik 

2017-

2018   

Me 

tituj 

Stafi 

me 

tituj 

(%)  

2016-

17 

Stafi 

me 

tituj 

(% ) 

2017-

18 

Difere

nca 

1  FE  48 33 58 44 

68.75

% 

75.86

% 7.11% 

2 FSHT 78 30 89 50 

38.46

% 

56.18

% 17.72% 

3  FSHH  92 54 100 75 

58.70

% 

75.00

% 16.30% 

4  FSHP  42 11 51 29 

26.19

% 

56.86

% 30.67% 

  Totali 260 128 298 198       

 

Në vitin akademik 2017-2018 stafi akademik gjithsej me tituj i angazhuar në 

mësimdhënie është rritur mesatarisht 17.5% në krahasim me vitin e kaluar akademik. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

FE FSHT FSHH FSHP

Stafi akademik joefektiv per vitin 2017-2018 sipas 
fakultetit dhe titujve

Profesor ProfesorAs Dr. Msc.

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al


 

    

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

SENATI AKADEMIK 

 
Adresa /Adress: L. Pavarsia,                                                                                             Web-site: www.univlora.edu.al 

Bulevardi Vlorë-Skelë       e-mail: info@univlora.edu.al 

 Faqe 86 nga 121 

 

 

Ndryshimi cilësor me i madh është vërejtur në FSHP ku angazhimi i stafit me tituj është 

rritur me 31% krahasuar me 2016-2017,pasuar nga FSHT me një rritje prej 17.7% 

,FSHH me rritje 16% dhe FE me një ndryshim prej 7.1%. 

Kjo gje ndikon në nivelin e mësimdhënies në këto fakultete. 

Lidhur me stafin efektiv me tituj kemi këto ndryshime: 

Kështu në ,FE nga 21 staf  efektiv me tituj në 2016-2017 kemi  24 në vitin 2017-2018 

Në FSHT nga 26 staf efektiv në 2016-2017 me tituj kemi 29 staf me tituj efektiv në 

2017-2018. 

Në FSHH nga 52 staf efektiv me tituj në 2016-2017 kemi 62 staf në 2017-2018. 

Në FSHP nga 11 staf efektiv  me tituj në 2016-2017 kemi 13 staf efektiv me tituj në 

2017-2018. 

 

 

 

 Ngarkesa mësimore e pedagogëve për vitin 2017-2018 

Ngarkesa e pedagogëve për cdo fakultet është planifikuar së bashku me oraret përkatëse 

që në fillim të vitit akademik.Ndryshime në ngarkesë gjatë vitit janë kushtëzuar nga 

prurjet e reja të stafit dhe angazhimi i pedagogëve të tjerë të jashtëm. 

Në Fakultetin  e Ekonomisë  janë planifikuar të zhvillohen 18582 orë mësimore të 

konvertuara nga stafi efektiv dhe 2913 orë nga stafi i ftuar dhe ai me kohë të pjesëshme. 
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Me një normë prej 7740 orë për stafin e brendshëm,shihet se është planifikuar një 

tejkalim ngarkesë prej 140% mbi atë sipas normës sipas titullit e gradës. 

Në Fakultetin e Shkencave Humane nga 31708,5 orë të konvertuara nga stafi efektiv 

dhe 2485 orë mësimore për stafin e jashtëm,është planifikuar një tejkalim i ngarkesës 

sipas normës prej19620 me 62% mesatarisht. 

Në Fakultetin Shkencave Teknike nga 26998,8 orë të konvertuara nga stafi efektiv dhe 

756.5 orë mësimore për stafin e jashtëm,është planifikuar një tejkalim i ngarkesës sipas 

normës prej 16899 me 60 % mesatarisht. 

Në Fakultetin e Shëndetit Publik  nga 10294,5 orë të konvertuara nga stafi efektiv dhe 

4032,5 orë mësimore për stafin e jashtëm,është planifikuar një tejkalim i ngarkesës sipas 

normës prej 5240 orë me 97% mesatarisht. 

 

Në Fakultetin e Ekonomisë shihet se mesatarisht 1 pedagog  efektiv është planifikuar të  

mbulojë afërsisht 6  lëndë në  vitin akademik 2017-2018.Ka pedagogë që janë të 

planifikuar për mbulimin e 8 lëndëve në një vit akademik.  

Në Fakultetin e Shkencave Teknike  1 pedagog  është planifikuar të mbulojë mesatarisht 

4 lëndë gjatë vitit akademik.Ka pedagogë që janë planifikuar të mbulojnë  deri në 6 

lëndë dhe 1 rast me 10 lëndë në vitin akademik 2017-2018. 

Në Fakultetin e Shkencave Humane 1 pedagog efektiv është planifikuar të mbulojë 

mesatarisht 3 lëndë gjatë vitit akademik,por ka edhe pedagogë të planifikuar deri në 6 

lëndë për 1 vit akademik. 

Në Fakultetin e Shendetit Publik  1 pedagog efektiv është planifikuar të mbulojë 

mesatarisht 4 lëndë.Ka pedagogë që janë planifikuar të realizojnë deri 7 lëndë ngarkesë 

mësimore. 

Fenomeni i mësipërm ndikon negativisht në  mësimdhënie,pasi ul cilësinë e 

përgatitjes së pedagogut nuk sjell pedagogë të tjerë nga fushat e ndryshme të 

shkencës dhe praktikës në të cilën ata mund të jenë ekspertë dhe kjo është në 

interes të studentëve  dhe për rrjedhoje ul cilësinë e mësimdhënies.Gjithashtu ,kjo 

gjë pengon pedagogun për punën e tij kërkimore-shkencore . 
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Ngarkesa e planifikuar sipas fakultetit dhe departamentit per vitin akademik  

2017-2018 

Fakulteti/Departamenti 

Nr.       

pedag

ogeve 

Te 

jashte

m 

Ngarkesa 

sipas 

Normes 

Totali te 

brendshe

m 

Ore te 

jashtem 

FSHH 

     Dep. i Drejtësisë 21 5 5370 8400 1292.5 

Dep.i Gjuhë-Letërsisë 13 1 3210 5757 150 

Dep.i Edukimit 19 8 4700 7900.5 1042.5 

Dep.i Gjuhëve të huaja 26 0 6340 9651 0 

FE 

     Dep.i Biznesit 16 6 3690 8577 985 

Dep.i Ekonomiksit 8 5 1800 4625 585 

Dep.i Financës dhe Kontabilitetit 9 8 2250 5380 1342.5 

FSHT 

     Dep.Shkenca Kompjuterike 14 0 3290 5407.5 0 

Dep.i Fizikës 7 0 1540 2508.9 0 

Dep .i Inxh dhe Tekn.detare 11 0 2840 4852 0 

Dep.i Biologjisë 9 0 1780 3370.3 0 

Dep.i Kimisë 6 3 1129 2077.2 756.5 

Dep.i Matematikës 18 0 4590 5810 0 

Dep.i Shkencave Detare 7 0 1730 2972.9 0 

FSHP 

     Departamenti i Infermierisë 8   1950 3870  0 

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor 8   1560 3645  0 

QSSHP 7   1730 2779.5 4032.5 

 

 

g) Të dhëna për gjurmimin e studentëve që kanë përfunduar studimet për secilin 

program studimi që IAL-të ofrojnë, të shoqëruar me burimin e informacionit dhe 

adresën ku konfirmohet informacioni, duke specifikuar: 
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Gjate vitit 2017-208  dhe në zbatim të Rekomandimit nr.4 të vendimit nr .71 datë 

21.09.2017 të Bordit të Akreditimit ,është bërë gjurmimi i studentëve të diplomuar në 

UV për të parë punësimin e tyre dhe në këtë mënyre efektivitetin e degëve që UV ofron 

lidhur me tregun aktual të punës. 

Tabela tregon të dhënat lidhur me këtë proces. 

Gjithsej në Database të UV rezultojnë 1416 studentë të gjurmuar deri tani,nga të cilët 

1209 punojnë në profesionin e tyre. 

Rreth 92% e studentëve që përfundojnë studimet në FSHH punojnë në profesionin e 

tyre. 

Rreth 81% e studentëve që përfundojnë studimet në FSHP punojnë në profesion. 

Rreth 73% e studentëve të FE dhe 67% e atyre të FSHT punojnë në profesionin e tyre 

për të cilin kanë studjuar. 

Nga ana e Drejtorisë së Edukimit po vazhdon puna për gjurmimin e studentëve që 

diplomohen në UV dhe që punësohen . 

Tabela e studentëve që kanë përfunduar UV dhe është bërë e mundur marrja e të 

dhënave për punësimin e tyre ( 2017-2018). 

 

Fakulteti/Dega  

 

Nr.Studentëve 

të diplomuar 

të gjurmuar  

 

Punojnë në 

profesionin e 

tyre  

 

          % 

 

Fakulteti  i Ekonomisë  

 

Totali       217            158          72.8% 

Administrim Biznesi 164 133 81.10% 

Menaxhim Turizmi 41 13 31.71% 

Financë  12 12 100.00% 

 

Fakulteti i Shkencave 

Humane  

 

Totali      811 
744  91.7%  

Gjuhë Angleze  34 24 70.59% 
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Gjuhë Italiane  11 6 54.55% 

Drejtësi  88 56 63.64% 

Mësuesi  608 608 100.00% 

Cikli i Ulët  55 43 78.18% 

Gjuhë -Letërsi 8 3 37.50% 

Parashkollor  6 3 50.00% 

Pedagogji e Specializuar  1 1 100.00% 

 

Fakulteti i Shkencave 

Teknike  

 

Totali      89 
61  68.54%  

Inxhinieri Navale  21 15 71.43% 

Biologji 2 0 0.00% 

Akademia Detare 2 2 100.00% 

Navigacion 24 16 66.67% 

Informatikë 9 7 77.78% 

Teknologji Informacioni 7 2 28.57% 

Shkenca Kompjuterike 4 4 100.00% 

Inxhinieri Informatike  3 2 66.67% 

Matematikë 11 8 72.73% 

Matematikë -Fizikë 5 4 80.00% 

Fizikë 1 1 100.00% 

 

Fakulteti i Shëndetit 

Publik 

 

Totali        299 

246  82.27%  

Infermieri  e 

përgjithëshme 

299 

246 82.27% 

 

h) Të dhëna për këshillat studentorë dhe përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të 

IAL-së dhe në Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. 

 

 Në përmbushje të rekomandimeve të lëna prej Bordit të Akredimit (ASCAL) në 

Vendimin Nr. 71 datë 21.09.2017, pika 6: “Universiteti të marrë masa për 

ngritjen e Këshillit Studentor” si dhe në zbatim të nenit 99 të ligjit 80/2015, me 

porpozim të zv.rektorit akademik është miratuar ngritja e Grupit të Punës me 

qëllim hartimin e Rregullores së Zgjedhjeve të Këshillave Studentor në 
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Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë. Aktualisht është duke u punuar hartimi i 

rregullores dhe brenda vitit kalendarik 2018 pritet të mbahen zgjedhjet për 

këshillat e studentëve në nivel institucioni dhe fakulteti. 

 Studentët përfaqësohen me dy anëtarë në Senatin Akademik. Nuk ka përfaqësi 

studentësh në NJSBC por janë parashikuar të ketë përfaqësi të tyre në 

Komisionet e Sigurimit të Cilësisë së Brendshëme në nivel institucioni dhe 

fakulteti përkatësisht me nga një student. 

 

 

j) Të dhëna mbi studentët si:  

i) numrin e përgjithshëm të studentëve të regjistruar dhe atyre të diplomuar sipas 

niveleve dhe programeve të studimit;  

ii) numrin e studentëve që ndjekin programe që përbëjnë prioritet kombëtar, të 

përcaktuar në dokumentin e prioriteteve të miratuar dhe të publikuar çdo vit 

nga ministria sipas drejtimeve kryesore 

iii) numrin e studentëve të shkëlqyer; 

iv) numrin e studentëve të çregjistruar ose të transferuar të shoqëruar me 

informacion mbi institucionin dhe programin e studimit të parë dhe programin 

e studimit ku transferohen; 

v) numrin e studentëve që kanë përfituar bursa dhe numrin e atyre që kanë 

përfituar nga përjashtimi apo reduktimi i tarifave të shkollimit; 

vi) Pjesëmarrja e studentëve në projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe 

mbështetjen për lëvizshmërinë e tyre.  

 

 i) Për vitin akademik 2017-2018 ishin planifikuar 2117 kuota pranimi të studentëve të 

Ciklit të parë të studimeve(Bachelor),nga të cilat u realizuan 1196 regjistrime në vitin e 

parë,ose 56.5%. 

Sipas fakulteteve këto kuota u realizuan: 

Në Fakultetin e Shëndetit Publik 100% 

Në FSHH 69.33%,ne FSHT 43.76% dhe në FE  37.86%. 

Fakulteti/programi 
Planifikimi Realizimi Norma 

Fakulteti i 

Shkencave 

Teknike 537 235 43.76% 

Matematikë 37 16 43.24% 

Fizikë 30 0 0.00% 

Shkenca 

Kompjuterike 60 23 38.33% 

Teknologji 
60 21 35.00% 

http://www.univlora.edu.al/
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Informacioni 

Informatikë 60 20 33.33% 

Inxhinieri Navale 40 11 27.50% 

Inxhinieri Mekanike 55 42 76.36% 

Navigacion 50 16 32.00% 

Kimi 30 7 23.33% 

Biologji 65 24 36.92% 

Inxhinieri Elektrike 50 55 100.00% 

Fakulteti i 

Ekonomisë 700 265 37.86% 

Administrim 

Biznesi 140 58 41.43% 

Menaxhim Turizmi 100 22 22.00% 

Ekonomiks 120 33 27.50% 

Financë 190 112 58.95% 

Kontabilitet 70 19 27.14% 

Marketing 80 21 26.25% 

Fakulteti i 

Shkencave 

Humane 600 416 69.33% 

Cikli I ulet 70 44 62.86% 

Parashkollor 60 41 68.33% 

Pedagogji speciale 25 21 84.00% 

Gjuhe letersi 80 50 62.50% 

Anglisht 90 70 77.78% 

Italisht 40 14 35.00% 

Histori gjeografi 70 36 51.43% 

Drejtesi 165 140 84.85% 

Fakulteti i 
280 280 100.00% 

http://www.univlora.edu.al/
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Shëndetit Publik 

Infermieri e 

përgjithshme 190 190 100.00% 

Infermieri mami 90 90 100.00% 

Totali  2117 1196 56.50% 
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Pas pranimeve të reja numri i përgjithshëm i studentëve në Ciklin I të studimeve për 

vitin 2017-2018 ishte: 

FE gjithsej në Ciklin I të studimeve (Bachelor) vazhduan  studimet 1449 studentë nga të 

cilët 856 femra. 

Në FSHT ,1073 studentë nga të cilët 312   femra. 

Në FSHH ,1418 studentë nga të cilët 1127  femra. 

Në FSHP, 746 studentë nga të cilët 649  femra. 

Numri i studentëve në Bachelor  për vitin 2017-2018. 

Fakulteti /Dega  Gjithsej Femra 

I. FAKULTETI  I EKONOMISE 1449 856 

Administrim biznesi 330 147 

Menaxhim turizmi 170 101 

Financë   471 346 

Ekonomiks  220 119 

Marketing 158 90 

Kontabilitet 100 53 

II.FAKULTETI I SHKENCAVE 

TEKNIKE  1073 312 

Inxhinieri  Mekanike 160 2 

Inxhinieri  Navale 63 1 

537

700
600

280235 265

416

280

43.76% 37.86% 69.33% 100.00%

Fakulteti i
Shkencave Teknike

Fakulteti i
Ekonomisë

Fakulteti i
Shkencave Humane

Fakulteti i Shëndetit
Publik

Realizimi i kuotave te pranimit te studenteve  ne 
ciklin e pare te studimeve per vitin akademik 

2017-2018

Kuotat Realizimi
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Inxhinieri Elektrike 163 13 

Navigacion 71 8 

Teknologji Informacioni 110 31 

Informatikë 129 32 

Shkenca Kompjuterike 104 25 

Biologji 129 112 

Kimi 36 27 

Matematikë 79 50 

Fizike 14 5 

Matematikë-financë 7 3 

Aktuaristikë 3 3 

Navigacion Peshkim 4 0 

Matematikë-Fizikë 1 0 

III.FAKULTETI I SHKENCAVE 

HUMANE 1418 1127 

Drejtësi 418 254 

Mësuesi për arsimin fillor 165 162 

 Mësuesi për Arsimin  Parashkollor 135 135 

 Pedagogji e Specializuar     70 68 

Histori - Gjeografi      135 108 

Gjuhë angleze 239 178 

Gjuhë Italiane 34 23 

Gjuhë shqipe e letersi 222 199 

IV.FAKULTETI I SHENDETIT  745 649 

Infermieri e përgjithëshme 537 445 

Infermieri-mami 208 204 

Gjithsej 4685 2944 
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Gjithashtu në programet Master Profesional në vitin 2017-2018 vazhduan studimet e 

tyre gjithsej 1365 studentë nga të cilët 933 ishin femra. 

Gjithashtu në programet Master Shkencor vazhduar studimet e tyre 475 studentë nga të 

cilët 335 ishin femra. 

Në studimet e ciklit III të studimeve “Doktoraturë në Matematikë”vazhduan studimet në 

UV 15 studentë. 

Gjithsej në UV në vitin akademik 2017-2018 studjuan 6535 studentë në të gjitha ciklet e 

studimit. 

Numri i studentëve në Master Profesional për vitin 2017-2018. 

 

Fakulteti /Dega  Gjithsej Femra 

I.   FAKULTETI  Ekonomik 452 259 

Master Profesional në "Ekonomiks ne Sipërmarrje" 55 30 

Master Profesional në Administrim Publik 154 78 

Master Profesional në Marketing 54 26 

Master Profesional në Sipërmarrje në Turizëm 40 16 

Master Profesional në Financë 99 81 

Master Profesional në Kontabilitet 50 28 

II.   Fakulteti  I Shkencave Teknike 137 80 

Master Profesional  "Studime të Avancuara Detare"  32 0 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al


 

    

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

SENATI AKADEMIK 

 
Adresa /Adress: L. Pavarsia,                                                                                             Web-site: www.univlora.edu.al 

Bulevardi Vlorë-Skelë       e-mail: info@univlora.edu.al 

 Faqe 99 nga 121 

 

 

Master Profesional në Mësuesi për Arsimin e Mesëm 

në Lëndën Matematikë 35 29 

Master Profesional në Mësuesi në Arsimin e Mesëm në 

Lëndën Informatikë 31 16 

Master Profesional Operacione Industriale dhe Navale 51 0 

Master Profesional në Mësimdhënie në Kimi për 

Arsimin e Mesëm të Ulët 9 7 

Master Profesional në Mësuesi në AM në Biologji, me 

profil minor në Kimi” 47 42 

III.Fakulteti i shkencave humane  489 364 

Master Profesional ne Shkenca Administrative 107 67 

Master Profesional ne E drejte penale 104 40 

Master Profesional në “Mësuesi” për ciklin e ulët me 

profil minor “Parashkollor” 161 158 

Master Profesional në “Mësuesi në CLAB për Lëndën 

Gjuhë Angleze, me drejtim minor në Gjuhë Italiane 83 72 

Master Profesional në “Mësuesi në CLAB për Lëndën 

Gjuhë Italiane, me drejtim minor në Gjuhë Frënge 34 27 

IV.Fakulteti i shendetit 287 230 

Master Profesional në Infermieri Patologjike 106 87 

Master Profesional në Infermieri Kirurgjikale 93 63 

Master Profesional në Infermieri Pediatrike 88 80 

Totali 1365 933 

 

Numri i studentëve në Master Shkencor për vitin 2017-2018. 

Fakulteti /Dega  Gjithsej Femra 

Fakulteti I Ekonomise 176 109 

Master i Shkencave në Administrim Biznesi 49 27 

Master i Shkencave në Financë 66 50 

Master i Shkencave Pasuri te paluajtshme 37 18 

http://www.univlora.edu.al/
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Master i Shkencave në Ekonomiks 24 14 

Fakulteti i Shkencave Teknike 55 27 

Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike 33 9 

Master i Shkencave në Biologji Mjedisore 23 18 

Fakulteti i Shkencave Humane 214 174 

Master i Shkencave në Marrëdhënie ndërkombëtare 46 20 

Master i Shkencave në Mësimdhënie në Gjuhën Shqipe 

dhe letërsi. 112 104 

Master i Shkencave në Edukim 10 8 

Master i Shkencave në Ped. Specializuar Sociale 46 42 

Fakulteti i Shendetit Publik 30 25 

Master i Shkencave në Shkenca Infermierore 30 25 

      

Totali 475 335 

 

Studentët e diplomuar në vitin 2017-2018. 

Në vitin 2017-2018, gjatë sezonit  Vjeshtë 2017 janë diplomuar 538 studentë dhe në 

sezonin Pranverë 2018 janë diplomuar 880 studentë . 

Gjithsej 1418 studentë në Bachelor dhe Master. 

Nga të cilët 564 janë në FE,430 në FSHH,217 në FSHP dhe 207 në FSHT. 

 

Të 

diplomuar 

Vjeshtë 

2017 

Pranverë 

2018 Gjithsej 

FE 180 384 564 

FSHT 113 94 207 

FSHH 141 289 430 

FSHP 104 113 217 

Totali 538 880 1418 
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iii) 4 studentë përfitojnë bursë si studentë exelentë. Këta studentë janë të shpërndarë në 

4 fakultetet. 

 

iv) Nga te dhenat per vitin 2017-2018 vetem ne Fakultetin e Ekonomise 

janecrregjistruar 50 studente.Lidhur me transferimet nga Universiteti i Vlores drejt 

universiteteve te tjerabrenda ose jashte vendit, nuk ka nje informacion te sakte nga ana e 

Sekretarive, pasi nuk deklarohet arsyeja e terheqjes  se dokumentacionit nga studentet 

qe largohen. Eshte menduar qe kete vit te aplikohet nje formular (me disa pyetje) qe 

studenti qe terheq dokumentacionin nga UV te deklaroje arsyen  dhe ndonje koment. 

 

v) Gjatë vitit 2017-2018, 429 studentë kanë përfituar nga përjashtimet nga tarifat 

shkollore pas dorëzimit të dokumentcionit justifikues të statusit përkatës që lejon 

përjashtimin nga tarifa. Për këtë kategori studentësh është zbatuar VKM nr. 269 datë 

29.03.2017 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë  kriteret për 

pranim në ciklin e parë të studimeve dhe që përjashtohen nga tarifat shkollore” 

Nga këta studentë: 

54 janë  Cikli i dytë i studimeve (përfitojnë 50% përjashtim nga tarifa) 

375 janë Cikli i parë i studimeve (përfitojnë 100% përjashtim nga tarifa) 

Gjithshtu gjatë vitit 2017-2018 janë trajtuar me bursë : 

Viti 
B.Plote Gjysmeburse Gjithsej 

Viti I 

 

50 66 116 

Viti II dhe III 
74 64 138 
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Gjithsej 124 130 254 

254 studentë me bursë nga të cilët 124 me bursë të plotë dhe 130 me gjysmëbursë. 

Nga këta 116 janë në vitin e parë dhe 138 në vitin II dhe III. 

 

 

vi) Në tabelën e mëposhtme paraqiten mobilitetet e kryera prej studentëve të UV-së 

si dhe prej universiteteve partnere për vitin akademik 2017-2018. 

 

Nr. Shteti 

Student 

Viti 

Akademik 

Lloji 

mobilitetit 

Dalës     

(Outgoing) 

Hyrës 

(Incoming) 

1 Estoni 2 

 

2017-2018 Erasmus+ 

2 Itali 5 2 2017-2018 Erasmus+ 

3 Rumani 5 

 

2017-2018 Erasmus+ 

4 Sllovaki 2 

 

2017-2018 Erasmus+ 

5 Turqi 3 

 

2017-2018 Erasmus+ 

 

Shuma 17 2 

   

 

  vii) përqindjen e studentëve kalues në vit dhe përqindjen e atyre që diplomohen; 

 

           (Te dhenat e sakta nxirren pasi te perfundoje edhe sezoni i vjeshtes) 

 

vii) një vlerësim të përgjithshëm mbi cilësinë e studentëve dhe vlerësimin e tyre për 

secilin cikël dhe program studimi; 

 

Nga te dhenat e nxjerra per Sezonin Pranvere 2018  

 

        (Pranvere 2018)                                          Cilesia           Kalueshmeria 

50
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66 64
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Drejtesi                          5.6                          57%       

Gjuhe shqipe dhe 

letersi 
                        5.7 

 

                        64%    

 

 

       Mesuesi per Arsimin Parashkollor 6                       69% 

   

        Mesuesi per Arsimin Fillor            5.3                              51% 

   

         Pedagogji e specializuar                        5.9                              68% 

  

         Histori-Gjeografi                        5.2                      54% 

 

        Gjuhe angleze                                         5.8                             75% 

 

        Gjuhe italiane                                           5.9                              81% 

 

         Biologji                                                    5.7                              66% 

 

          Kimi                                                          6                              83% 

 

           Infermieri mami                                      5.5                              68% 

 

          Infermieri e pergjitheshme                        6.3                            79% 

 

 Në bazë të Urdhërit të Rektorit Nr.21 datë 22. 02. 2018, gjatë muajit Prill nisi 

përgatitja e materialeve paraprake me qëllim përpunimin e pytësorëve, e cila 

konsitonte në: nxjerrjen dhe grupin e rezultateve të pyetësorëve, sipas 

departamenteve dhe Fakulteteve. Gjatë muajit Maj u përpilua model databaza e 

hedhjes së rezultateve të pyetësorëve me qëllim përpunimin dhe analizimin e 

rezultateve.  Në zbatim të Vendimt të Senati Nr. 21, datë 08.05.2018, me nr. 

654/2 prot, datë 21.06.2018 “Proceduara e Analizës dhe Vlerësimit të 

Pyetësorëve të Studentëve për Cilësinë e Mësimdhënies për Lëndët e çdo 

Programi Studimi” nn fund të muajit Qershor nisi procesi i hedhjes së të 

dhënave në databazë së përpilimit të raportit të detajuar të analizës së rezultateve 

të pyetësorëve. Pytësori është i organizuar në 16 pyetje, 14 prej të cilave janë të 

mbyllura dhe 2 të hapura. Në vijim për cdo program studimi do të pasqyrohet 

përqindja e pjesëmarrjes së studentëve në pyetësor në raport me studentët që 

kanë ndjekur lëndën përkatëse, si dhe përgjigjet e studentëve për pyetjen “Si e 

vlerësoni mësimin në Përgjithësi” e cila gjykojmë se është gjithpërfshirëse dhe 

përfaqësuese për vlerësimin e programit të studimit. 

Më poshtë rezultatet e nxjerra nga përpunimi i pyetësorëve per secilin program 

studimi: 

 

A. Fakulteti i Shkencave Humane 

 

1. Programi  Studimit Bachelor në Drejtësi 
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mailto:info@univlora.edu.al


 

    

 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 

SENATI AKADEMIK 

 
Adresa /Adress: L. Pavarsia,                                                                                             Web-site: www.univlora.edu.al 

Bulevardi Vlorë-Skelë       e-mail: info@univlora.edu.al 

 Faqe 104 nga 121 

 

 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në Drejtësi 

në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit 

mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së mesatarja e pjesëmarrjes së 

studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 49% e studentëve 

që kanë ndjekur kurset respektive.1 

Pyetjes:“ Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 77 % e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 19.3 % e cilësonin si të mirë, 

3% e studentëve e cilësonin mesatare, për 0.1% të studentëve ishte e keqe si dhe për 0.4 

% shumë e keqe.2 Për më tepër grafiku: 

 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

2. Programi I Studimit: Bachelor në Gjuhë Shqipe Letërsi.  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor .Në programin e studimit Bachelor në 

Gjuhë Shqipe Letërsi në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë vitit akademik 2017-

2018 referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-

së mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 61% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. 

Pyetjes:“ Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si 

më poshtë vijon:  70 % e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 26 % e cilësonin si të 

mirë, 0.2% e studentëve e cilësonin mesatare, për 0.2% të studentëve ishte e keqe si dhe 

për 1% shumë e keqe. 3. Për më tepër grafiku: 

                                                           
1 Mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në studim është përllogaritur si mesatarja e përqindjes së 
pjesëmarrjes së studentëve në çdo lëndëi.  
2Rezultatet janë përllogaritur si mesatare aritmetike e përgjigjeve për secilën lëndë të shprehura në 

përqindje. Marzhi I gabim: 0.0022 
3 Marzhi I gabimit: 0.026 
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Grafiku:: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

3. Programi  Studimit Bachelor në Histori –Gjeografi  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Histori-Gjeografi në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 50% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“ Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si 

më poshtë vijon: 86.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 8% e cilësonin si të 

mirë, 4% e studentëve e cilësonin mesatare, për 1.2% të studentëve ishte e keqe si dhe 

për 0.5% shumë e keqe.4Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku:: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

4. Programi i studimit Bachelor Mesuesi për Arsim Parashkollor 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor 

Mësuesi për Arsim Parashkollor në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë semestrit të 

parë të vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të 

gjeneruara prej sistemit UVM-së mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e 

pyetësoreve e shprehur në përqindje është 75% e studentëve që kanë ndjekur kurset 

respektive. 

                                                           
4 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Pyetjes:“ Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si 

më poshtë vijon:: 78.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 20.8% e cilësonin si të 

mirë, 0.4% e studentëve e cilësonin mesatare,  si dhe për 0.6% shumë e keqe. Për më 

tepër grafiku: 

 
Grafiku:: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

5. Programi i studimit Bachelor Mësuesi për Arsim Fillor 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor Mësuesi 

për Arsim Fillor në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë semestrit të parë të vitit 

akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej 

sistemit UVM-së mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e 

shprehur në përqindje është 76% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. 

Pyetjes:“ Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?” studentët i janë përgjigjur si 

më poshtë vijon:66% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 27.8% e cilësonin si të 

mirë, 4.9 % e studentëve e cilësonin mesatare,  si dhe për 1.4% shumë e keqe.5 Për më 

tepër grafiku: 

 
Grafiku:: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

6. Programi i studimit Bachelor në Pedagogjinë e Specializuar 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor Në 

Pedagogjinë e Specializuar në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë semestrit të parë të 

                                                           
5 Marzhi i gabimit: 0.001 
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vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej 

sistemit UVM-së mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e 

shprehur në përqindje është 79% e studentëve që kanë ndjekur kurset respective.   

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 83.9% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.2% e cilësonin si të mire 

si dhe 0.6% e studentëve e cilësonin si të keqe.6 Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku:: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

7. Programi i studimit Bachelor në Gjuhë e Angleze 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Gjuhë Angleze në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 79% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 61% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 30.9% e cilësonin si të mire, 

6 % mesatare, për 1 % të studentëve e keqe si dhe 1.1% e studentëve e cilësonin si të 

keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku:: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

                                                           
6 Marzhi i gabimit: 0.003 
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8. Programi i studimit Bachelor në Gjuhë Italiane  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Gjuhë Italiane  në Fakultetin e Shkencave Humane gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është  49% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 49% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 40% e cilësonin si të mire, 

11% mesatare, si dhe 0.5% e studentëve e cilësonin si shumë të keqe. 7Për më tepër 

grafiku: 

 
Grafiku:: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

 

B. Fakulteti i Ekonomisë 

 

1. Programi  Studimit Bachelor në Ekonomiks 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Ekonomiks në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar 

programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 

71% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 80.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.6% e cilësonin si të 

                                                           
7 Marzhi I gabimit: 0.005 
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mirë, 2.4% e studentëve e cilësonin mesatare, për 0.4% të studentëve ishte e keqe si dhe 

për 0.7% shumë e keqe. 8Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

2. Programi i Studimit Bachelor në Kontabilitet  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Kontabilitet në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar 

programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 

85% e studentëve që kanë ndjekur kurset respective. 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon:75% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22% e cilësonin si të mirë, 1% 

e studentëve e cilësonin mesatare, për 0.8% të studentëve ishte e keqe si dhe për 1.6% 

shumë e keqe.9 Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku 1: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

3. Programi i Studimit Bachelor në Marketing;  

                                                           
8 Marzhi I gabimit: 0.001 
9 Marzhi i gabimit: 0.004 
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Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Marketing në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar 

programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 56 

% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 71.2% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 27.3 % e cilësonin si të 

mirë, 1% e studentëve e cilësonin mesatare, për 0.3 % të studentëve ishte e keqe si dhe 

për 0.3 % shumë e keqe.10 Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

4. Programi  Studimit Bachelor në Menaxhim Turizëm 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Menaxhim Turizmi në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar 

programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 

60% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?” studentët i janë përgjigjur si 

më poshtë vijon: 69% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22% e cilësonin si të 

mirë, 8% e studentëve e cilësonin mesatare, si dhe për 1% shumë e keqe. Për më tepër 

grafiku: 

                                                           
10 Marzhi I gabimit: 0.001 
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Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

         5. Programi i Studimit Bachelor në Financë 

Pjesëmarrja e studentëve në PyetësorNë programin e studimit Bachelor në 

Finacë pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit në Fakultetin e Ekonomisë 

Ekonomisë gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave 

të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në 

plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 63% e studentëve që kanë 

ndjekur kurset respective 

 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 75.4 % e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 16.9% e cilësonin si të 

mirë, 6.1% e studentëve e cilësonin mesatare, 0.9 % të keqe si dhe për 1.2% shumë e 

keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

6. Programi i Studimit Bachelor në Administrim Biznesi 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Administrim Biznesi në Fakultetin e Ekonomisë gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 
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mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 76% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 74.6% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22.3 % e cilësonin si të 

mirë, 2.8 % e studentëve e cilësonin mesatare, për 0.2 % të studentëve ishte e keqe si 

dhe për 0.09 % shumë e keqe11. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

C. Fakulteti i Shëndetit Publik 

 

1. Programi i Studimit Bachelor në Infermieri të Përgjithshme 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Infermieri të Përgjithshme në Fakultetin e Shëndetit Publik gjatë vitit akademik 2017-

2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 62% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 67.8 % e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 30.3 % e cilësonin si të 

mirë, 1.6% e studentëve e cilësonin mesatare, për 0.1 % të studentëve ishte e keqe si dhe 

për 0.2% shumë e keqe.  Për më tepër grafiku: 

                                                           
11 Marzhi I gabimit: 0.0001 
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Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

2. Programi i Studimit Bachelor në Infermieri Mami  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Infermieri Mami në Fakultetin e Shëndetit Publik gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 75 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respective. 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 80.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.9% e cilësonin si të 

mirë, 2.6% e studentëve e cilësonin mesatare, për 0.2 % të studentëve ishte e keqe si dhe 

për 0.7% shumë e keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

D. Fakulteti I Shkencave Teknike 

 

1. Programi i Studimit Bachelor në Biologji   
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Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor në 

Bilogji  në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar 

programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 57 

% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 73% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21.9 % e cilësonin si të mirë, 

4.5% e studentëve e cilësonin mesatare, si dhe për 0.6% shumë e keqe. Për më tepër 

grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

2. Programi i Studimit Bachelor në Kimi    

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Kimi në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar 

programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 

83% e studentëve që kanë ndjekur kurset respective. 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 83.2% e studentëve e cilësonin shumë të mire si dhe  16.8% e cilësonin si 

të mirë. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

3. Programi i Studimit Bachelor në Fizikë   

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor në 

Fizikë në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar 

programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 

31% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive. 

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 100% e studentëve e cilësonin shumë të mire. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

4. Programi i Studimit Bachelor në Matematikë - Financë  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor. Në programin e studimit Bachelor 

Matematikë-Financë në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-

2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 86% e studentëve që kanë ndjekur kurset respective.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 100% e studentëve e cilësonin shumë të mire. Për më tepër grafiku: 
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Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

5. Programi i Studimit Bachelor në Informatike  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor në 

Informatikë  në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 54 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 77% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 15.7 % e cilësonin si të mirë, 

6.6% e studentëve e cilësonin mesatare, si dhe për 0.7 % e keqe. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

6. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Elektrike 

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor në 

Inxhinieri Elektrike në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 48 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 78% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18.7 % e cilësonin si të mirë, 
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1.5% e studentëve e cilësonin mesatare, 0.7 % të keqe si dhe për 1 % shumë e keqe. 
12Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

7. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Mekanike  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor në 

Inxhinieri Mekanike në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-

2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 71 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 71.9% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 23 % e cilësonin si të mirë, 

4.8 % e studentëve e cilësonin mesatare, 0.2 % të keqe si dhe për 0.1 % shumë e keqe. 

Për më tepër grafiku: 

Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

8. Programi i Studimit Bachelor në Inxhinieri Navale  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor në 

Inxhinieri Navale  në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

                                                           
12 Marzhi I gabimit 0.001 
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mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 56 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 78.5% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 18 % e cilësonin si të mirë, 

1.6% e studentëve e cilësonin mesatare, si dhe për 1.9 % shumë e keqe. Për më tepër 

grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

9. Programi i Studimit Bachelor në Matematikë   

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor në 

Matematikë në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, 

referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 48 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 66.7% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 28.2 % e cilësonin si të 

mirë, 5.1% e studentëve e cilësonin mesatare. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 
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10. Programi i Studimit Bachelor në Navigacion  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor në 

Navigacion në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-2018, referuar 

programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, mesatarja e 

pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në përqindje është 63 

% e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 71.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21.1 % e cilësonin si të 

mirë, 6.4% e studentëve e cilësonin mesatare, 0.5 % të keqe si dhe për 0.3 % shumë e 

keqe13. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

 

11. Programi i Studimit Bachelor në Shkenca Kompjuterike  

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor në 

Shkenca Kompjuterike në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-

2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 45 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 71.8% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 21.1 % e cilësonin si të 

mirë, 6.4% e studentëve e cilësonin mesatare, 0.5 % të keqe si dhe për 0.3 % shumë e 

keqe14. Për më tepër grafiku: 

                                                           
13 Marzhi I gabimit 0.001 
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Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 

12. Programi i Studimit Bachelor në Teknologji Informacion   

Pjesëmarrja e studentëve në Pyetësor.Në programin e studimit Bachelor 

Teknologji Informacioni në Fakultetin e Shkencave Teknike gjatë vitit akademik 2017-

2018, referuar programit mësimor dhe të dhenave të gjeneruara prej sistemit UVM-së, 

mesatarja e pjesëmarrjes së studentëve në plotësimin e pyetësoreve e shprehur në 

përqindje është 46 % e studentëve që kanë ndjekur kurset respektive.  

Pyetjes:“Si e vlerësoni Mësimin në Përgjithësi?”studentët i janë përgjigjur si më 

poshtë vijon: 62.1% e studentëve e cilësonin shumë të mirë, 22.1 % e cilësonin si të 

mirë, 6.4% e studentëve e cilësonin mesatare, 9 % të keqe si dhe për 0.5 % shumë e 

keqe15. Për më tepër grafiku: 

 
Grafiku: Si e vlerësoni mësimin në përgjithësi? 
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