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A. SSEENNAATTII  AAKKAADDEEMMIIKK      

 

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” raporton për veprimtarinë e vitit akademik 2017-2018 

si një universitet i akredituar me vendim të Bordit të Akreditimit nr. 8, datë 07.04.2017 “Për 

akreditimin e parë të institucionit të Arsimit të Lartë, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” 

me kohëzgjatje 3 vjeçare. 

Raporti është hartuar sipas Udhëzimit Nr. 5, datë 19.2.2018 të MASR “Për përcaktimin e elementeve 

përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të institucioneve të arsimit të lartë”. 

Raportimi synon:  

 të paraqesë informacione të qarta dhe transparente të veprimtarisë së UE në zbatim të misionit 

të tyre, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi;  

 të ofrojë informacion për ministrinë mbi gjendjen financiare të institucionit, parashikimin për 

angazhimin e personelit akademik, tarifat e shkollimit për vitin në vijim, për gjurmimin e 

studentëve që kanë përfunduar studimet për secilin program studimi që ato ofrojnë si dhe 

elemente të tjera që lidhen me shërbimet që UE ofron;  

 të nxitë dhe të rritë përgjegjshmërinë, llogaridhënien dhe sigurinë e cilësisë së shërbimeve që 

ofron UE;  

 të paraqesë problemet e konstatuara nga UE, me qëllim zgjidhjen e tyre, në bashkëpunim me 

strukturat shtetërore në fushën e arsimit.  

 

Raporti vjetor për veprimtarinë mësimore, shkencore dhe financiare i Universitetit të Elbasanit për 

vitin 2017-2018, ka për qëllim të prezantojë një tablo të arritjeve, të dobësive si dhe të synimeve që 

ka për të ardhmen institucioni. Në hartimin e raportit janë marrë për bazë analiza dhe vlerësime si 

vijon: 

 Veprimtaria e kryer nga organet drejtuese si  Senati Akademik,  Bordi i Administrimit si dhe 

nga të gjitha njësitë përbërëse pranë Rektoratit; 

 Veprimtaria e kryer prej njësive bazë dhe pesë  fakulteteve;  

 Raporti financiar i institucionit për vitin 2017-2018. 
 

Në hartimin e raportit është patur parasysh ballafaqimi i rezultateve me veprimtarinë e pasqyruar në 

raportet e viteve të kaluara, pasqyrimi i rezultateve të marra drejtpërdrejtë përmes monitorimeve të 

realizuara nga ana e Rektoratit dhe e gjithë strukturave drejtuese të Universitetit si dhe pasqyrimi i 

objektivave konkrete që ka Universiteti për të ardhmen.  

Për hartimin e raportit janë marrë parasysh legjislacioni në fuqi, vendime të Qeverisë, udhëzime dhe 

urdhra nga MASR, politikat mbi arsimin e lartë të ndjekura nga MASR si dhe drejtimet e 

përgjithshme të zhvillimit, si ato rajonale, kombëtare e më gjerë.   

Duhet vlerësuar për realizimin e raportit, ndihmesa dhe bashkëpunimi i strukturave drejtuese, i  

personelit akademik, ndihmësakademik dhe në veçanti puna e personelit që bëri të mundur 

dokumentimin e tij. 

 

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 UE.  

 

Raporti i veprimtarisë mësimore e kërkimore të UE, është hartuar bazuar mbi raportet e fakulteteve  

përkatëse si dhe në ndjekjen e përditësuar të realizimit të procesit mësimor e kërkimor, në vëzhgime, 
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në analiza dhe kontrolle si dhe në vlerësimin e dokumentacionit ligjor nga strukturat drejtuese të 

Universitetit.  

Universiteti i Elbasanit në përbërjen e tij ka pesë njësi kryesore (fakultete): 

1. Fakulteti i Shkencave të Edukimit   

2. Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

3. Fakulteti i Shkencave Humane 

4. Fakulteti i Shkencave të Mjekësore Teknike 

5. Fakulteti Ekonomik 

Senati Akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, duke u mbështetur në arritjet e 

deritanishme dhe me synimin e çuarjen më para të këtyre arritjeve, ka përcaktuar për vitin 2017-2018 

objektiva dhe detyra konkrete në drejtim të rritjes së cilësisë së veprimtarisë mësimore e shkencore. 

Njësitë kryesore dhe njësitë bazë, mbi bazën e këtyre objektivave, gjatë vitit 2017-2018  e kanë 

përqendruar punën mësimore e shkencore në drejtimet e mëposhtme:  
 

 Në përputhje me standardet akademike, udhëzimet e MASR, Statutit dhe Rregullores  së  

Universitetit është realizuar ristrukturimi dhe përmirësimi i programeve mësimore për të 

gjitha ciklet dhe format e studimit si edhe i dokumentacionit universitar. 

 Përmirësimi dhe zbatimi i modeleve dhe i teknologjive bashkëkohore të  mësimdhënies dhe 

mësimnxënies, si faktor i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për rritjen e cilësisë dhe 

performancës së procesit mësimor. 

 Realizimin e plotë me cilësi e performancë të procesit mësimor, duke e shoqëruar me 

përditësimin dhe pasurimin e përmbajtjes së ligjëratave dhe seancave praktike me të rejat 

bashkëkohore të shkencës. 

 Realizimin në mënyrë sa më cilësore i praktikave profesionale dhe praktikave në terren të 

studentëve. 

 Vazhdimi i procesit të kualifikimit të personelit akademik në të gjitha nivelet dhe drejtimet. 

 Personeli akademik ka rritur pjesëmarrjen së në veprimtari shkencore brenda dhe jashtë 

vendit, në procese kërkimi dhe botimi brenda dhe jashtë vendit, në revista dhe organe 

prestigjioze. 

 Mbarëvajtja e procesit mësimor dhe shkencor bazohet në përgatitjen dhe ruajtjen e 

dokumentacionit të domosdoshëm. 

 Rritja e cilësisë së shërbimit të ofruar nga personeli dhe infrastruktura e laboratorëve. 

 Sigurimin e asistencës së nevojshme për të gjithë studentët dhe sidomos për mbarëvajtjen e 

tyre në lidhje me tregun e punës dhe kualifikimin e mëtejshëm të tyre. 

 Organizimin e ditëve të informimit me maturantët, në lidhje me programet e studimit të 

ofruara nga institucioni për vitin akademik 2017-2018. 

 Marrjen e masave për minimizimin deri në eleminim e problematikave të konstatuara. 

 Mbështetje e veprimtarisë mësimore nga aktiviteti kërkimor-shkencor i personelit akademik, i 

cili me  kualifikimin e tij në vijimësi, e ka shndërruar Universitetin gjithnjë e më shumë në 

qendër kërkimore-studimore për rajonin dhe më gjerë. Moria e studimeve të konkretizuara 

përmes artikujve, kumtesave e referateve etj., kanë sjellë risi si në drejtim të përmirësimit të 

mësimdhënies, ashtu edhe në drejtim të thellimit të njohurive në fusha të ndryshme të 

shkencës. 
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Nga ana e Rektoratit dhe e gjithë strukturave drejtuese të Universitetit, sipas monitorimeve të 

realizuara si dhe bazuar në raportet e analizave  të realizuara në nivel njësi bazë dhe kryesore, 

veprimtaria mësimore e Universitetit gjatë vitit 2017-2018 në tërësi është karakterizuar nga përpjekje 

intensive e të vazhdueshme të personelit akademik për të instaluar metoda e forma bashkëkohore për 

transmetimin dhe përvetësimin e dijeve në mënyrë që studentët të zhvillojnë ato shprehi e 

kompetenca që ju duhen për të ardhmen. 

Edhe për këtë vit akademik, puna ka nisur nga aspekti organizativ i veprimtarisë mësimore. Kështu 

nga të gjitha departamentet dhe grupet mësimore dhe grupet me karakter kërkimor-shkencor të 

Universitetit, evidentohen disa nga veprimtaritë kryesore të realizuara prej tyre, siç janë: 

 

Procesi Mësimor: 

Në  departamente dhe në fakultete nga analizat e kryera në lidhje me procesin mësimor vihet re: 

 Realizimi me sukses i plotë i procesit mësimor të vitit akademik 2017-2018.  

 Hartimi i planeve kalendare dhe përmirësimi i programeve mësimore. 

 Puna me planet e veprimtarisë kërkimore. 

 Dokumentacioni përkatës në përputhje me kërkesat e udhëzimet e MASR dhe rregulloreve të 

Universitetit, fakulteteve dhe programeve të studimit. 

 Përgatitja e draft propozimeve për programet e reja të studimit në ciklin e dytë dhe programet 

me karakter profesional dyvjeçar dhe hapjen e këtyre programeve pas miratimit nga MASR. 

 Riorganizimi i programeve të ciklit të dytë “Master Profesional” në zbatim të Ligjit të Arsimit 

të Lartë 80/2015, udhëzimeve dhe vendimeve përkatëse. 

 Oraret e mësimeve dhe struktura e vitit akademik.  

 Realizimi konform rregullores i provimeve dhe formave të tjera të kontrollit. 

 Udhëheqje të tezave të diplomës të studentëve në programet e studimit të ciklit të parë dhe të 

dytë  që ofrohen në UE, për vitin akademik 2017-2018 në zbatim të nenit 73 të Ligjit 80/2015, 

studentët diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome, ku në 

rregulloren e programit të sudimit përcaktohet pragu i notës mesatare të studentit për temë 

diplome. 

 Rekrutimi prej departamenteve i personelit akademik të nevojshëm duke ndjekur procedurat 

ligjore dhe transparente, në përputhje me Statutin e Universitetit dhe modalitetet. 

 Aktivizimi për nevojat e departamenteve me  personel akademik  me kohë të pjesshme, të cilët 

zhvillojnë kryesisht orë seminaresh apo ndjekje të praktikave profesionale të studentëve etj. 

 Realizimi në mënyrë sa më cilësore i praktikave profesionale dhe mësimore sipas specifikave 

të programit dhe grupeve mësimore. 

 Personeli akademik ka hartuar planet kalendarike mbi bazën e planit dhe programit mësimor 

dhe janë bërë përpjekje maksimale për realizimin sasior dhe cilësor të procesit mësimor. 

Kujdes është treguar edhe për përditësimin e pasurimin e ligjëratave me të rejat bashkëkohore 

të shkencës si dhe për aplikimin e metodave rezultative për kontrollin e dijeve. 

 Hartimi dhe përmirësimi i leksioneve, cikël leksionesh, maket teksesh mësimore dhe 

laboratorike bashkëkohore në informacion dhe konceptim. 

  Riorganizimi, diskutimi dhe miratimi i programeve mësimore, kryesisht të lidhura me 

programin e ciklit të parë dhe të dytë në zbatim të ligjit  për IAL dhe udhëzimeve të MASR.  

 Hartimi dhe miratimi i 4 programeve të reja me karakter profesional 2-vjeçar dhe 5 

programeve të ciklit të dytë "Master Profesional". 
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 Shtimi i literaturës profesionale e shkencore në bibliotekën e Universitetit. 

 Modernizimi i metodave dhe teknologjive të mësimdhënies dhe mësimnxënies, me synim 

rritjen e cilësisë. 

 

Gjatë vitit 2017-2018 u bë një punë serioze, duke angazhuar të gjithë personelin akademik të 

departamenteve, për përmirësimin dhe ristrukturimin e planeve dhe programeve mësimore dhe gjithë 

dokumentacionin e nevojshëm për të gjitha programet e studimit të ciklit të parë  “Bachelor” dhe  të 

ciklit të dytë “Master” . 

Problematikat dhe përmirësimet që nevojiten në aspektin e mësimdhënies mbeten detyrë të 

pasqyrohen në Rregulloren e re të Universitetit, e cila do të rihartohet në vijim, ku do të pasqyrohen 

aktet e reja  nënligjore. 

Funksionimi normal i programeve të ndryshme të studimit lidhet ngushtë me numrin e studentëve të 

regjistruar. 

Për vitin akademik 2017-2018  është krijuar tabloja e studentëve, që ndjekin studimet në vitet e para, 

në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë me kohë të plotë dhe informacionet 

përkatëse janë në tabelat e mëposhtme për çdo fakultet (sipas pikës  j të udhëzimit nr. 5 dt. 

19.02.2018).  

Në Universitetin tonë numri i përgjithshëm i studentëve të rinj që ndjekin studimet në vitet e para për 

vitin akademik 2017-2018, në të gjitha programet dhe format e studimit, është 11187. 

Nisur nga vlerësimi i shifrave mbi regjistrimet në vitet e para për programet e studimit me kohë të 

plotë, edhe për këtë vit akademik, vihen re dukuritë e mëposhtme: 
 

Së pari, situata paraqitet jo e qëndrueshme me regjistrimin e studentëve të ciklit të parë në vitet e para 

ku në raport me vitin paraardhës, numri është pothuajse në rënie.  

Ndërkohë, disa programe studimi në  këtë vit akademik kanë qënë joaktive:  

 

1. Master profesional në gazetari sportive 

2. Master profesional Gazetar reporter 

3. Master profesional në Redaktim 

4. Master profesional  në Analist prodhimi 

5. Master i shkencave në Studime letrare 

6. Master i shkencave në Studimeve gjeografike 

7. Master i shkencave në Trashëgimi kulturore 

 

Së dyti, nota mesatare e shkollës së mesme e studentëve të regjistruar në vitet e para në programet e 

studimit të ciklit të parë me kohë të plotë, është tregues për cilësinë e studentëve në programet e 

studimit.  

Së treti, është ruajtur hapësira gjeografike e rajoneve nga vijnë studentët. 

 

Për vitin akademik 2017-2018 u vu re në tërësi një përmirësim i rritjes së cilësisë të studentëve të 

regjistruar në ciklin e parë të studimeve, e ndikuar kjo edhe nga vendimi përkatës i Këshillit të 

Ministrave, i cili përcakton vendosjen e notës mesatare mbi 6 (gjashtë)  të pranimit të maturantëve në 

universitet.    

Kapacitetet e Universitetit janë edhe më të mëdha në drejtim të pranimit të studentëve të rinj, ndaj për 

të realizuar këtë objektiv mendojmë se disa nga arsyet janë kushtëzuar nga faktet e mëposhtme: 
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 Planifikimi i kuotave shumë të larta në programet e studimit në institucionet publike të 

Tiranës, e lidhur kjo me tendencën, gjithmonë në rritje, që kanë shumica e të rinjve dhe të 

rejave të rajonit tonë për të studiuar në universitetet e kryeqytetit apo dhe jashtë shtetit, 

pavarësisht se ç‟program studimi do të ndjekin.  

 Universiteti i Elbasanit e zhvillon aktivitetin e tij në një rajon afër Tiranës, gjë e cila sjell 

vetvetiu uljen e numrit të studentëve. 

 Mangësitë në drejtim të reklamimit të shërbimeve që UE
 
mund të ofrojë për studentët e 

rinj dhe përfitimet që ata mund të kenë nga studimi në programet mësimore në UE. 

Gjeografia e reklamimit ndoshta duhej të ishte më e madhe dhe të shtrihej edhe në rajone 

të tjera të Shqipërisë. 

 Lidhur me rekrutimin e studentëve në të ardhmen duhet të punohet me shumë me 

maturantët dhe  të qartësohen kriteret e pranimit dhe nota mesatare për programet e 

mësuesisë, e cila në bazë të vendimit nr. 216 datë 20.04.2018 është 7 (shtatë ).  

 

Nisur nga qëllimi për të siguruar një ecuri normale të procesit mësimor, në Universitetin tonë, duke 

filluar që nga ditët e para të mësimit i është kushtuar kujdes mbarëvajtjes së këtij procesi në të gjithë 

elementët e tij.  

Për këtë nga Rektorati, fakultetet dhe departamentet  janë organizuar kontrolle të vazhdueshme lidhur 

me dokumentacionin e secilit nga personeli akademik, sidomos për programet përkatëse të disiplinave 

mësimore, për një ecuri sa më normale të gjithë procesit mësimor. 

Në zbatim të rregullores dhe udhëzimeve janë zhvilluar mbledhje nëpër departamente, për 

mbarëvajtjen e gjithë procesit mësimor dhe punës shkencore si dhe për të siguruar një disiplinë të 

lartë në punë nga ana e të gjithë personelit akademik.  

Nga analizat që janë bërë në fakultete dhe departamente, vihet në dukje dhe vlerësohet në përgjithësi 

pozitivisht puna e të gjithë personelit akademik. Megjithatë, mendojmë që në këto analiza do të ishte 

mirë të gjenin vend më shumë shembujt konkretë për punën e personelit akademik, duke vjelur edhe 

mendimin e studentëve. 

Në kuadrin e organizimit të procesit mësimor, nga ana e strukturave drejtuese, janë bërë kontrolle mbi 

disiplinën në punë dhe cilësinë e mësimdhënies. Para përfundimit të çdo semestri është bërë 

ballafaqimi i planeve kalendare me orët e realizuara nga pedagogët, si dhe janë hartuar planet për 

plotësimin e orëve të parealizuara për arsye të ndryshme (raportet mjekësore, festa zyrtare etj). 

Kontrollet, vëzhgimet, bisedat me  pedagogë  dhe studentë, kontrolli i dokumentacionit etj., në 

vijimësi gjatë gjithë kësaj periudhe kanë mundësuar përgjithësisht ecurinë normale të këtij procesi, si 

në aspektin sasior (realizimin e orëve të programit) ashtu edhe në aspektin cilësor.     

Megjithatë, mbarëvajtja e procesit mësimor varet nga kapacitetet intelektuale e profesionale të 

personelit akademik, përgatitja e tyre për orën e mësimit, baza materiale e didaktike, kushtet e 

mjedisit mësimor, por edhe nga niveli i përgatitjes së studentëve dhe përgatitja e tyre sistematike dhe 

e vazhdueshme. 

Theksojmë se nga ana e personelit akademik në përgjithësi ka pasur angazhim serioz në procesin e 

mësimdhënies, por në disa raste të veçanta janë vërejtur edhe  probleme, prandaj është tërhequr 

vëmendja në funksion të përmirësimit të situatës.  

Në zhvillimin e procesit mësimor gjatë vitit 2017-2018 janë vërejtur elementë të përdorimit të 

metodave dhe formave bashkëkohore të mësimdhënies si gjatë leksioneve, ashtu edhe gjatë 

seminareve dhe praktikave laboratorike, për pajisjen e studentëve me shprehitë e përgjithshme dhe të 

transferueshme si: 

 Përcaktimi i objektivave për procesin e mësimdhënies e mësimnxënies. 
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 Realizimi i një mësimdhënie ndërvepruese e fokusuar te studenti dhe përdorimi i një game 

të gjerë materialesh burimore dhe një stil shqyrtimi që kërkon procesin e të menduarit dhe 

të analizës e jo thjesht njohuri faktike.  

 Përdorimi i TIK në mësim.  

 Rritja e rolit të studentit në procesin mësimor duke e shndërruar atë nga një subjekt pasiv 

në aktiv, kërkues dhe pjesëmarrës. 

 Angazhimi i studentëve në hartimin e eseve, në detyra kursi dhe në punën krijuese  në 

lëndë të ndryshme. 

 Përfshirja e studentëve të vitit të fundit të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë në kryerjen e 

mikrotezave. 

 Aplikimi i metodave rezultative të kontrollit të dijeve etj. 
   

Në drejtim të rritjes së cilësisë, rezultate pozitive ka dhënë edhe vlerësimi i vazhduar gjithëvjetor i 

studentëve, i cili merret parasysh sipas një përqindje të caktuar në vlerësimin përfundimtar të tyre.  

Në ndihmë të realizimit cilësor të procesit mësimor dhe rritjes së nivelit mësimor-shkencor në të 

gjitha programet e studimit të Universitetit një rol të rëndësishëm kanë luajtur investimet duke 

plotësuar të gjitha nevojat. Në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies ka ndihmuar mjaft edhe 

pasurimi i laboratorëve me një bazë materiale të përshtatshme e funksionale. Janë bërë përpjekje në 

vijimësi për plotësimin e kërkesave të departamenteve për bazë materiale si nga ana sasiore ashtu 

edhe cilësore.  

Nga ana e studentëve këtë vit, në disa programe studimi, ka një pjesëmarrje më të kënaqshme se vitet 

e kaluara në leksione, por përpjekjet për përgatitjen e seminareve dhe e punëve laboratorike nuk janë 

ende në nivelin e kërkesave të kohës. Kjo reflektohet dhe në vlerësimet përfundimtare, të cilat në 

përgjithësi nuk kanë qenë në nivelin e duhur, qoftë nga ana sasiore, qoftë nga ana cilësore.  

Në vijimësi është trajtuar pjesëmarrja e studentëve në disa programe studimi në leksione, ushtrime e 

laboratore. Kjo është e lidhur me disa elementë, por mendojmë se politika e liberalizimit, sidomos në 

përqindjen e ndjekjes së tyre dhe mospenalizimin në fund të vitit, madje duke krijuar akses hyrje në 

provimet e vjeshtës, kanë ndikuar në cilësinë e procesit mësimor.  

 

Zhvillimi i praktikave profesionale dhe praktikave në terren, është një aspekt i rëndësishëm i procesit 

mësimor në të gjitha programet e studimit të Universitetit tonë.  

Për vitin 2017-2018 praktikat janë zhvilluar sipas kërkesave të programeve.  

Nga departamentet dhe strukturat përkatëse janë marrë të gjitha masat, pra është krijuar infrastruktura 

e duhur për realizimin e këtij procesi të rëndësishëm të mësimdhënies. Janë hartuar programet e 

praktikave, janë nënshkruar aktmarrëveshjet me DAR, me Spitalin Rajonal  të Elbasanit dhe subjektet 

e ndryshme private apo shtetërore. 

Personeli akademik, institucionet dhe subjektet private apo shtetërore, ku zhvillohet praktika, janë 

pajisur me dokumentacionin e nevojshëm. 

Janë bërë përpjekje nga departamentet për një mbarëvajtje sa më të mirë të praktikave dhe për 

vlerësimin sa më real të studentëve, duke marrë në konsideratë jo vetëm vlerësimin gjatë kryerjes së 

praktikës, por edhe duke organizuar testime konform programit të praktikave. 

Në përgjithësi janë krijuar marrëdhënie të mira me institucionet dhe subjektet shtetërore e private ku 

kryhen praktikat mësimore. Futja e sistemit të “mentorëve”, si një përvojë e fituar nga projektet e 

përbashkëta me universitetet perëndimore, prej disa vitesh, ka ndikuar pozitivisht në cilësinë e 

praktikave.  
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Në tërësi gjatë vitit akademik 2017-2018 nga ana e personelit akademik janë bërë përpjekjet e duhura 

që praktikat e planifikuara në terren të realizohen konform synimeve për arritjen e objektivave 

mësimorë, pavarësisht mundësive të kufizuara për të lëvizur dhe mungesës së financimit.  

 

Për zhvillimin e praktikave sipas fakulteteve: 

Praktika mësimore (FSHMT) 

Praktikat mësimore janë zhvilluar në përputhje me kontratat e lidhura midis institucionit tonë dhe 

drejtorive përkatëse të Spitalit rajonal dhe të Shëndetit Publik. 

Praktikat mësimore janë zhvilluar konform programeve mësimore përkatëse sipas viteve të studimit. 

Zhvillimi i praktikave është bërë pranë pavioneve, qendrave shëndetësore etj., sipas marrëveshjeve 

përkatëse. 

 

Praktika profesionale (FSHE) 

Në bashkëpunim me FSHN dhe FSHH për programet e studimit në Master Profesional, janë hartuar 

udhëzuesit e praktikave dhe janë caktuar e trajnuar mentorët sipas profileve përkatëse. 

Departamentet në bashkëpunim me metodistët kanë ndjekur zhvillimin e praktikave faktike në 

shkollat përkatëse. 

 

Praktikat profesionale dhe në terren (FSHN) 

Praktikat profesionale në programin e studimit “Teknologjitë e informacionit” dhe praktikat në terren 

(ekspeditat) në programin e studimit “Biologji-Kimi”, janë zhvilluar konform programeve mësimore 

përkatëse sipas viteve të studimit. 

Studentët janë pajisur me udhëzuesit dhe bazën materiale përkatëse për zhvillim sa më cilësor të 

këtyre praktikave. 

Vlerësimi i studentëve është kryer duke kombinuar vlerësimin e njohurive teorike dhe atyre praktike. 

 

Praktika profesionale (FE) 

Praktikat profesionale janë kryer në institucionet e administratës publike në rajon si dhe subjektet e 

ndryshme private.   

Praktika profesionale u ka dhënë mundësi studentëve të vëzhgojnë dhe të ushtrohen në pozicione të 

ndryshme pranë administratës publike, të njohin mënyrën e organizimit të institucioneve publike, 

bazën ligjore ku mbështesin veprimtarinë, marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe të varësisë ndërmjet 

tyre, mënyrën e përdorimit të fondeve publike, përgjegjësinë në rast të shkeljeve të legjislacionit etj. 

Praktika profesionale u krijoi mundësi studentëve për të zbatuar në praktikë njohuritë e marra dhe për 

t‟i  aftësur ata në tregun e punës. Studentët janë njohur me organizimin e njësive ekonomike 

konkrete, me dokumentacionin bazë kontabël, me sistemin e kontabilitetit që ata zbatojnë dhe 

organizimin e tij, informatizimin e kontabilitetit, përgatitjen dhe publikimin e pasqyrave financiare, 

me regjistrimin e tyre, me marrëdhëniet me organet tatimore etj. 

 

Provimet janë një element i rëndësishëm i aktivitetit mësimor, prandaj është kushtuar vëmendja e 

duhur nga ana e të gjitha strukturave drejtuese të Universitetit dhe e gjithë personelit akademik. Në të 
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gjitha sezonet e provimeve të vitit 2017-2018, ky proces përgjithësisht është zhvilluar normalisht me 

përgjegjësi dhe korrektësi, duke bërë kujdesin e duhur për tre  momente kryesore të këtij procesi: 

1. Personeli akademik dhe studentët janë njohur në vijimësi me përmbajtjen e  neneve të 

Rregullores së Universitetit, Fakultetit dhe  programeve të studimit, me kërkesat e 

udhëzimeve për plotësimin e dokumentacionit etj. Duhet thënë se në këtë drejtim ka 

përmirësime të ndjeshme. 

2. Nga departamentet është bërë kujdes për hartimin e tezave të provimeve me shkrim e me gojë, 

që bëjnë të mundur një kontroll dhe vlerësim sa më  objektiv dhe cilësor të njohurive të 

studentëve. 

3. Planifikim dhe monitorim për zhvillimin e provimeve; është hartuar në kohë kalendari i 

provimeve, ku janë përcaktuar datat, ora, mjedisi i zhvillimit të provimit; janë ngritur 

komisionet për çdo provim; është kontrolluar plotësimi i dokumentacionit; është ndjekur 

procesi i sekretimit; afati i vlerësimit të provimeve me shkrim; dhënia dhe pasqyrimi i 

rezultateve etj.  

Në përgjithësi rezulton se të gjitha procedurat janë kryer në mënyrë korrekte dhe nuk ka patur 

kontenstime të rezultateve dhe parregullsi nga ana e personelit akademik. Megjithatë, ka disa 

momente të procesit të provimeve,  siç është fillimi ende me vonesë në ndonjë rast i provimeve dhe jo 

në orarin e përcaktuar, sidomos nga personel akademik me kohë të pjesshme dhe në ndonjë rast edhe 

nga personel akademik të brendshëm, apo si pasojë e  mbingarkesës së anëtarëve të komisionit që 

marrin pjesë në shumë komisione, duke e bërë këtë pjesëmarrje ndonjëherë formale. 

Si pasojë e mosfrekuentimit të studentëve në seminare, ushtrime e laboratore, një pjesë e tyre nuk 

janë futur në sezonin e radhës, duke u dhënë mundësinë e shlyerjes së detyrimeve në vjeshtë, gjë që e 

ka ngarkuar së tepërmi këtë sezon duke zhvilluar përditë provime.   

 

Vlerësimi i studentëve në përgjithësi është pasqyruar direkt në procesverbalet e provimit. 

Hapa pozitivë janë shënuar në drejtim të vënies në zbatim të projektit të MASR për krjimin e Qendrës 

së Shërbimeve Arsimore  dhe Rrjetit Akademik Shqiptar, i cili ka realizuar dixhitalizimin e 

sekretarive mësimore dhe të procesit didaktik.  

 

Krahas rezultateve që ka në procesin mësimor, ka akoma vend për përmirësime të mëtejshme sasiore 

dhe cilësore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Informacion mbi bashkëpunime ndërinstitucionale dhe projekte ku merr pjesë UE, ku 

paraqiten të dhëna mbi institucionin bashkëpunues apo projektin; mbi kontratën, datën dhe 

formën e zyrtarizimit të bashkëpunimit apo të projektit; fusha e bashkëpunimit; detyrat e palëve 

dhe produktet, rezultatet apo përfitimet që priten nga ky bashkëpunim.  

 

Gjatë vitit akademik 2017-2018 UE ka zgjeruar bashkëpunimin me disa institucione, brenda dhe 

jashtë vendit. 
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Marrëveshje bashkëpunimi brenda vendit 

Nr. Datë Institucioni 

1. 12/12/2017 Drejtoria Rajonale e Shëndetit Elbasan 

2. 12/12/2017 Bashkia Cerrik 

3. 12/12/2017 Zyra e Shërbimit të Provës Elbasan 

4. 12/12/2017 Bashkia Elbasan 

5. 21/06/2017 Kolegji "Biznes" Prishtinë, Kosovë 

6. 25/10/2017 Autoriteti i Konkurrencës 

7. 11/10/2017 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan 

8. 22/05/2017 European Movement Albania 

9. 15/03/017 British Council 

10. 11/04/2017 Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë 

11. 14/02/2017 Shoqata "Psikologët Shqiptarë" 

12. 02/11/2018 Albanian University 

13. 24/09/2018 Universiteti Europian i Tiranës 

14. 05/11/2018 Universiteti i Sporteve të Tiranës 

15. 25/09/2018 Qendra Protik 

16. 15/01/2018 Kryqi i Kuq Shqiptar (Dega Elbasan) 

17. 01/03/2018 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

18. 21/03/2018 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare 

 

 

Marrëveshje bashkëpunimi jashtë vendit 

Nr Datë Institucioni 

1. 24/01/2017 Sofia University "ST. KlimentOhridski" 
2. 13/02/2017 University College "CEPS-Centre for Business Studies", Kiseljak, Bosnia and 

Herzegovina 
3. 17/01/2017 Trakya University 
4. 16/05/2017 The State University of Neë York at Fredonia, USA 
5. 04/12/2017 Kirklareli University, Mevlana Exchange Programme 
6. 12/10/2017 University of Craiova (Craiova, Romania) 
7. 24/09/2018 Universita degli Studi di Palermo 
8. 19/07/2018 Academic Spin off "Polyphenosrl"  
9. 12/02/2018 Universita degli Studi di Firenze 

10. 17/04/2018 St.Cyril and St.Methodius University of VelikoTarnovo, Republic of Bulgaria 
11. 05/04/2018 University of Oviedo (Kindong of Spain) 
12. 28/05/2018 John Paul II Catholic University of Lublin 
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MOBILITETI I PERSONELIT AKADEMIK DHE NDIHMËSAKADEMIK 

2017-2018 

 

NR STAFI UNIVERSITETI PRITES 

1 Albana Madhi Staffordshire University 

2 Algerta Plakaxhiu University of Timisoara Rumani 

3 Ali Turhani University of Pitesti, Rumani  

4 Anila Voci Staffordshire University 

5 Arbër Gjeta Staffordshire University 

6 Ardian Durmishi University of Economics In Varna, Bullgari 

7 Ardian Lami University of Pitesti, Rumani  

8 Ardjan Turku South West University, Bullgari 

9 Ardiana Mali University Nicola Copernicu, Poloni 

10 Ardita Dylgjeri University of Pitesti, Rumani  

11 Artan Spahiu University of Pitesti, Rumani  

12 Beatriçe Gani University of Pitesti, Rumani  

13 Denisa Naqellari University of Timisoara Rumani 

14 Doris Madhi University of Iasi, Rumani 

15 Eda Çela University of Lublin, Poloni 

16 Edlira Pajenga University of Iasi, Rumani 

17 Edlira Pajenga University of Lublin, Poloni 

18 Edmond Biçoku University of Pitesti, Rumani  

19 Eliona Gremi University of Iasi, Rumani 

20 Elior Vila University of Timisoara Rumani 

21 Elior Vila Mendel University, Brno, Çeki 

22 Elsa Gega Mendel University, Brno, Çeki 

23 Eriada Çela University of Pitesti, Rumani  

24 Erind Bedalli University of Timisoara Rumani 

25 Erind Bedalli Mendel University, Brno, Çeki 

26 Eriona Çela University of Timisoara Rumani 

27 Fatos Gjata Staffordshire University 

28 Gazment Koduzi University of Pitesti, Rumani  

29 Hysen Domi University of Pitesti, Rumani  

30 Jonida Biçoku Staffordshire University 

31 Ledia Kazazi University of Pitesti, Rumani  

32 Lumnis Çela University of Pitesti, Rumani  

34 Lura Turhani University of Pitesti, Rumani  

35 Majlinda Peza University of Pitesti, Rumani  

36 Marsida Morina University of Iasi, Rumani 

37 Marsida Ranxha University of Pitesti, Rumani  

38 Merita Hoxha University of Timisoara Rumani 

39 Nada Krypa Univ. Of Tsenov Academy, Bullgari 

40 Ogren Bardhi University of Iasi, Rumani 

41 Ortenca Kotherja University of Pitesti, Rumani  

42 Resul Telhaj University of Pitesti, Rumani  
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NR STAFI UNIVERSITETI PRITES 

43 Rezarta Tahiraj University of Pitesti, Rumani  

45 Rustem Celami University Nicola Copernicu, Poloni 

46 Shpetim  Çerri University of Timisoara Rumani 

47 Shqiponja Açka Staffordshire University 

48 Skender Topi Staffordshire University 

50 Sotir Mali University of Lublin, Poloni 

51 Valbona Ballkoçi University of Iasi, Rumani 

52 Valbona Muça South West University, Bullgari 

53 Xhensila Abazi University of Iasi, Rumani 

54 Xhensila Abazi University of Pitesti, Rumani  

55 Ymer Leksi University of Iasi, Rumani 

56 Ymer Leksi University of Pitesti, Rumani  

 

Gjatë vitit akademik 2017-2018, në Universitetin e Elbasanit dhanë kontributin e tyre akademik  

pedagogët përfaqësues të universiteteve si më poshtë: 

 BULLGARI      

o Prof. Lyudmil Petrov Ivanov, PhD – Head of the Department of Theory and Methods of 

Physical Eduacation . 

o Assoc. Prof. Miroslava Marinova Petkova, PhD, - Head of the Department of Theory and 

Methods of Physical Education. 

 RUMANI, UNIVERSITETI I PITESTIT   

o Grecu Marius - Education  

o Pescaru Maria - Education   

o Nicolescu Carmen –Education  

o Tomescu Marina - Language acquisition   

o Sinisi Crenguta - Economics  

o Duminica Ramona - Laë    

o Parvu Adriana – Laë  

 LUBLIN/ POLONI        

o Andrea Baier - Faculty of Biotechnology and Environmental Sciences/ Department of 

Molecular Biology. 

 

 

c) Informacion mbi kërkimin shkencor në UE 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;  

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;  

iv) Të dhëna mbi infrastrukturën në shërbim të kërkimit shkencor.  
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i)  Politikat e kërkimit shkencor. 

 

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, si çdo universitet publik shqiptar, krahas misionit 

të tij të parë, atë të edukimit, përpiqet të realizojë më sukses edhe dy misionet e tjera: kërkimin 

shkencor dhe misionin e tretë tredimensional atë të bashkëpunimit me sektorin publik e privat të 

rajonit përmes transferës së teknologjisë së informacionit, edukimit të vazhdueshëm dhe 

angazhimit social. 

UE si një institucion akademik dhe kërkimor–shkencor, do të vijojë të jetë një qendër e fuqishme 

për arsimimin dhe kërkimin shkencor.  

Kërkimi shkencor bazohet, organizohet e zhvillohet në zbatim të ligjit Nr.80/2015 “Për Arsimin 

e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë‟‟, 

mbështetur në politikat mbi arsimin e lartë të ndjekura nga MASR,,  i orientuar nga reformat në 

vend,  nga tregu i punës si dhe nga standardet e reja të integrimit evropian.  

Kërkimi shkencor, si tërësia e veprimtarive që krijojnë dije, përbën një të drejtë të personelit 

akademik që ushtrohet në kushtet e lirisë akademike, e cila garanton pavarësinë e 

mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor. Universiteti ofron kushte të përshtatshme dhe 

mbështet me çdo mënyrë prodhimin e dijes së re, bazë dhe të zbatuar, duke përqendruar 

vëmendjen në cilësinë dhe në origjinalitetin e punës kërkimore.  

Kërkimi shkencor është një nga misionet kryesore të UE dhe së bashku me transferimin e 

teknologjive dhe inovacionin, vlerësohen si faktorë themelorë për një ekonomi të orientuar nga 

dijet. 

Riorganizimi dhe reformimi i kërkimit shkencor në UE konceptohet dhe vlerësohet si faktor 

themelor për reformimin e veprimtarisë akademike, kërkimore e shkencore dhe njëherazi 

përcaktues për vendosjen e standardeve evropiane.  

Njësitë kryesore dhe bazë që janë pjesë përbërëse të UE kryejnë veprimtari kërkimore-shkencore 

bazë, studime, projekte për zhvillim dhe veprimtari të tjera krijuese, sipas natyrës dhe 

objektivave specifike të institucionit. 

Universiteti i Elbasanit është gjithmonë aktiv në politikën e tij të jashtme, duke bashkëpunuar 

ngushtë me të gjitha universitetet shqiptare, por edhe me universitete të tjera të huaja përmes 

marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalëshe me to, por gjithashtu edhe përmes bashkëpunimit në 

kuadër të projekteve të ndryshme. Prioriteti i Universitetit është përfshirja në programet 

evropiane dhe bashkëpunimi në programe studimesh të përbashkëta me universitete partnere, si 

një hap i mëtejshëm në përqafimin e standardeve të Arsimit të Lartë. 

 

Mbi projektet ku UE është partner: 

Projektet ERASMUS+ Capacity Building program of the European Union, të cilat janë duke u 

implementuar aktualisht në UE janë: REBUS, TEAVET, TASK. 

 

Projekti REBUS 

 

“Integrimi dhe vlefshmëria e aftësive praktike të sipërmarrjes në inxhinieri dhe studime të TIK" 

“Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT 

studies” 
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 Koordinatori i projektit: 

 Universiteti i Sarajevës, Fakulteti i Inxhinierisë  

 

 Partnerët e Projektit: 

1. Bi Hdie Berater, Austria 

2. University FH Joanneum Gesellschaft M.B.H, Austria 

3. Blended learning institutions‟ cooperative,  Germany 

4. University of Duisburg Essen, Germany 

5. University of Palermo, Italy 

6. University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering, BiH 

7. European University of Tirana, Albania 

8. University of Elbasan "Aleksander Xhuvani“, Albania 

9. Universum College Prishtinë, Kosovo 

10. “KadriZeka” University in Gjilan, Kosovo 

11. Mechanical Engineering Faculty University of Montenegro, MNE 

12. Volga State University of Technology, Russia 

13. Siberian State University of Telecommunications and Informatics, Russia 

 

Granti total për Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” – 75.000 Euro, i shpërndarë 

sipas zërave: Website i projektit: http://www.rebusproject.net/ 

 

Projekti TEAVET 

 

“Zhvillimi i kompetencave të mësuesve për një sistem gjithëpërfshirës të VET (arsim dhe 

trajnim profesional)  në Shqipëri”. 
“Developing teacher competencies for a comprehensive vet system in Albania”. 

 

Partnerët:  1. Universiteti i Leon, Spanjë (Partneri kryesor); 

  2. Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” (bashkëpartner kryesor); 

  3. Universiteti Turku, Finlandë; 

  4.Universiteti Danub Krems, Austri; 

  5. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; 

  6. Universiteti i Vlorës; 

  7. Universiteti i Durrësit; 

  8. Universiteti i Gjirokastrës; 

  9. Universiteti i Korçës; 

  10. Universiteti i Shkodrës; 

  11.Universiteti i Elbasanit. 

 

Shuma që përfiton UE: 66.045.00 euro 

 

Website i projektit: https://teavet.org/ 

 

Projekti TASK 

   

“Towards increased Awareness, responsibility and shared quality in Social Work” 

“Drejt ngritjes së ndërgjegjësimit, përgjegjësisë dhe cilësisë së përbashkët në punën sociale” . 
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Koordinator i projektit :  Universiteti i Fierenze, Departamenti i shkencave politike dhe sociale. 

 

Partnerët:         1. Universidad Complutense de Madrid  

   2. Instituto Universitario De Lisboa  

   3. Universiteti i Tiranes  

   4. Universeti Shkodres Luigj Gurakuqi  

   5. Universitet Aleksander Xhuvani Elbasan  

   6. Ordine Assistenti Sociali della Regione Toscana  

 

Pjesa takuese UE : 117.499 euro 

Website i projektit: https://www.taskproject.eu/ 

 

 

Projektet ndër vite: 

 

Short presentation of the operation‟s objective Source of funding (program, 

financial instrument) 

Using local resources for micro regional  

development sustainable agribusiness and tourism in the southern 

Balkans 

Tempus 

Enterpreneurship and Local Economic Development in Albania 

Kosovo and Macedonia 

Tempus 

European Research and Educational Collaboration with Western 

Balkans 1 

Erasmus Mundus 

Enhancing Albanian system of quality assurance in higher 

education: application of the process- and outcome-based 

methodology 

Tempus 

Sport Professions – Education, Employment, Development  in the 

Balkan Region TEMPUS-JPCR  

Tempus 

European Research and Educational Collaboration with Western 

Balkans 2 

Erasmus Mundus 

Structured University mobility between the Balkans and Europe 

for the Adriatic-Ionian Macro-region. 

Erasmus Mundus 

REBUS, Integrating and validating practical entrepreneurship 

skills in engineering and ICT studies – REBUS 

Capacity Building in Higher 

Education CBHE 

TEAVET, Developing teacher competencies for a comprehensive 

vet system in Albania 

Capacity Building in Higher 

Education CBHE 

TASK, Towards increased Awareness, responsibility and shared 

quality in Social Work‟ 

Capacity Building in Higher 

Education CBHE 

e-VIVA, Enhancing and Validating service related competences in 

Versatile learning environments in Western Balkan Universities  

Capacity Building in Higher 

Education CBHE 
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ii) Të dhëna mbi lidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënien.  

 

Në UE kërkimi shkencor është në funksion të rritjes cilësore të mësimdhënies e mësimnxënies 

nëpërmjet ngritjes së kualifikimit dhe ekspertizës së personelit akademik, transferimit të arritjeve 

bashkëkohore në fushën e shkencës te studentët si dhe përfshirjes së këtyre të fundit në 

veprimtari kërkimore. 

UE 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 të arsimit të lartë. 

UE synon të rritë standardin e kërkimit duke promovuar standardet më të larta në cilësinë e 

kërkimit si edhe integritetin etik në punën kërkimore; duke orientuar kërkimin në të gjitha fushat 

dhe kategoritë që i përgjigjen zhvillimit social ekonomik të rajonit; duke përcjellë debatet 

publike për edukimin nëpërmjet kontributit të pavarur të mbështetur në punën kërkimore; duke 

mirëpritur dhe mbështetur partneritetin me agjencitë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare me 

qëllim që të promovojë të mirat publike në edukim.  

Synim i mëtejshëm është kthimi i UE në një qendër ekselence që të japë produkt cilësor 

kërkimor me kontribut të rëndësishëm në planin kombëtar dhe me impakt rajonal. 

UE synon që të jetë pjesë integrale e rrjeteve dhe strukturave të organizuara institucionale 

universitare në kuadrin e rajonit të Evropës juglindore, vendeve të Bashkimit evropian dhe më 

gjerë.  

UE synon organizimin dhe ofrimin e diplomave të përbashkëta me universitetet parnere në 

kuadrin e disa programeve të caktuara studimesh me interes të përbashkët. 

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

projekteve evropiane të arsimit të lartë, ku mund të përmendim mobilitetin e personelit akademik 

dhe studentëve, aplikimin e standardeve evropiane të cilësisë, organizimin e konferencave 

shkencore të përbashkëta, përkthime e botime akademike nga autorë të njohur ndërkombëtarisht, 

pajisjen e mjediseve mësimore dhe laboratoreve etj. 

Mbi këto parime, UE është shumë i përkushtuar në ndërkombëtarizimin e programeve të 

studimit, proceseve akademike dhe zhvillimit në vijimësi përmes mundësive që ofron 

ndërkombëtarizimi. Këto synime, UE përpiqet t‟i realizojë nëpërmjet bashkëpunimit me partnerë 

të besueshëm kombëtarë dhe ndërkombëtarë.  

 

Synime dhe objektiva për kërkimin shkencor 

 

 Të identifikojë objektivat e kërkimit shkencor,  fushat prioritare në bashkërendim me 

politikat sektoriale të zhvillimit si dhe Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (në 

fushat e shkencave natyrore, teknologjike, mjekësore, bujqësore, sociale dhe humane) të 

cilat, zbatohen nëpërmjet projekteve të kërkimit dhe zhvillimit teknologjik. Ky prioritet është 

në funksion të arritjes se objektivave të caktuara në kërkimin shkencor dhe zhvillimin 

teknologjik me rëndësi për përparimin ekonomik, shoqëror dhe kulturor të rajonit dhe vendit.  

 Të realizojë vlerësimin e veprimtarisë kërkimore–shkencore të njësive bazë.  

 Të hartojë raportin vjetor të institucionit për kërkimin shkencor. 

 

Objektivat 

 Vënia e veprimtarisë kërkimore shkencore të universitetit në funksion të: a. rritjes së 

cilësisë së procesit të arsimimit; b. zhvillimit të vazhdueshëm. 
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 Krijimi i një komuniteti akademik (në nivel departamenti, fakulteti e më gjerë).  

 Integrimi real i mësimdhënies me kërkimin shkencor duke e konsideruar këtë si 

domosdoshmëri për të përballuar sfidat e shkollimit universitar. 

 Rritja e fondit (buxhetit) në favor të kërkimit. 

 Vazhdimi me ritme të shpejta i kualifikimit të personelit akademik. 

 Përfshirje më e gjerë në projektet kërkimore-shkencore kombëtare e ndërkombëtare.  

 Nxitja e një gjenerate të re kërkuesish shkencorë në fushat e politikave sociale, mjedisore dhe 

ekonomike. 

 Vendosje të kërkimit në funksion të komunitetit, mjedisit e shoqërisë në tërësi.  

  Rritja e cilësisë dhe e numrit të botimeve të përgatitura nga anëtarët e departamenteve 

(artikuj, monografi, tekste mësimore etj.). 

  Zgjerimi dhe forcimi i marrëdhënieve të partneritetit me institucionet vendore arsimore 

(Drejtori Arsimore, shkolla etj.), bankat, spitalin, bizneset e qarkut, institucione kërkimore-

shkencore, trajnuese, botuese etj.  

  Zgjerimi i kapacitetit të Bibliotekës.  

  Botimi i të paktën dy organeve shkencore (periodikë) të UE. 

  Angazhimi për të siguruar lidhjet ndërkombëtare, sidomos me universitetet evropiane për të 

aplikuar në projekte të përbashkëta për ngritje kapacitetesh në Erasmus+ etj., për të siguruar 

më shumë mundësi trajnimi për personelin akademik dhe administrativ, për mbështetje në 

pajisje dhe laboratore sipas prioritetit të nevojave që do të përcaktohen. 

 Përfshirja në bashkëpunim me universitete të rajonit dhe Evropës për të siguruar mobilitetin e 

personelit akademik dhe sudentëve. 

  Ndërkombëtarizimi i programeve të studimit dhe shqyrtimi i mundësive për krijimin dhe 

realizimin e programeve të përbashkëta të studimit me universitete të huaja. 

  Hartimi i një kalendari vjetor të aktiviteteve shkencore-kulturore (konferenca kombëtare e 

ndërkombëtare, seminare, simpoziume, lektoriume, leksione të hapura, referime shkencore, 

workshop-e etj. 

  Orientimi dhe përafrimi sa më madh i veprimtarive shkencore-kulturore në UE, me 

kalendarin e ngjarjeve ndërkombëtare si dhe kalendarin e ngjarjeve të veçanta kombëtare, si 

për domethënien që kanë, ashtu edhe impaktin mediatik. 

  Pasqyrimi i aktiviteteve në kohë reale në faqen zyrtare të UE. 

 Të sjellë më afër komunitetin e biznesit me botën akademike, të ofrojë konsulencë dhe 

shërbime të drejtpërdrejta për komunitetin e biznesit, veçanërisht ato që lidhen me 

teknologjinë e informacionit, kërkimin, zhvillimin, inovacionin si dhe ekonominë e bazuar në 

dije. 

Senati i Universitetit harton dhe miraton strategjinë bazë të kërkimit shkencor. Kjo strategji 

përcillet në të gjitha departamentet dhe konkretizohet me planifikime specifike gjatë vitit 

akademik, me realizimin e kërkimit shkencor bazë ose të aplikuar; me studime e projekte për 

zhvillim si dhe në veprimtari të tjera krijuese sipas objektivave të gjithsecilit, duke mbështetur 

veprimtarinë e personelit akademik për aftësimin dhe kualifikimin e tij, jo vetëm në  procesin e 

mësimdhënies, por edhe atë shkencor. 

Në vijim kërkohet të krijohet një raport i drejtë dhe efektiv midis mësimdhënies dhe kërkimit 

shkencor; të formohen shprehi të punës dhe të metodave kërkimore shkencore te studentët, duke 

i aktivizuar ata deri edhe në përfshirjen e tyre në grupe studimore e projekte që kanë 

departamentet, fakultetet dhe Universiteti. 
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Strukturat përgjegjëse  për kërkimin shkencor  

Sipas Ligjit dhe Statutit të UE, kërkimi shkencor kryhet nga njësitë bazë koordinuar nga zyra e 

Dekanit. Njësitë bazë të fakulteteve, të cilat kanë detyrimin llogaridhënës pranë Dekanit të 

Fakultetit, hartojnë plane pune, informacione dhe raporte semestrale e vjetore, në përputhje me 

strategjinë e Universitetit për kërkimin shkencor, prioriteteve të MASR në fushën e kërkimit 

shkencor, prioriteteve të rajonit për zhvillim, të cilat depozitohen pranë Dekanit të Fakultetit. 

Pra personeli akademik kryen punë  kërkimore-shkencore kryesisht si personel i angazhuar 

pranë njësive bazë si kërkues shkencorë, lektorë apo koordinatorë projektesh kërkimore.    

Në nivel universiteti puna kërkimore koordinohet nga Rektorati, nëpërmjet Drejtorisë së 

Kordinimit, Marrëdhënieve me Jashtë, njësive kryesore etj., sipas ecurisë në vijim: 

 Harton programin dhe planin e punës për çdo vit akademik ku pasqyrohen drejtimet kryesore 

të veprimtarisë së saj, të miratuar nga Senati akademik. 

 Paraqet për miratim në Senatin akademik projekte  kërkimore dhe mësimore duke mbajtur 

parasysh standardet bashkëkohore. 

 Nxit individualisht pedagogët dhe drejtuesit e njësive bazë për punë kërkimor-shkencore, si 

dhe nëpër projekte  në shkallë universiteti, njësie kryesore apo njësie bazë. Departamenti 

mund të organizohet në grupe mësimore dhe në grupe të përhershme ose të përkohshme me 

karakter kërkimor-shkencor, në përputhje me llojin dhe misionin e institucionit. 

 Bashkërendon dhe koordinon veprimtaritë kërkimore të departamenteve, duke respektuar 

liritë akademike të personelit akademik. 

 Promovon veprimtarinë kërkimore-shkencore të Universitetit. 

 Punon për marrëdhënie dhe projekte të përbashkëta ndëruniversitare me të tjera institucione 

të arsimit të lartë, institucione kërkimore-shkencore, kulturore dhe ekonomike, publike dhe 

private, brenda dhe jashtë vendit. 

 Kontribuon në përfshirjen e personelit akademik të Universitetit në projekte ndëruniversitare 

apo institucionale. 

 Drejton dhe orienton politikat e veprimtarisë botuese të UE, ku përfshihen dhe  dy buletinet 

shkencore periodike. 

 Përgjatë dhe në fund të çdo viti akademik, raporton për veprimtarinë kërkimore-shkencore 

pranë Senatit akademik ku dhe kryhen vlerësimet përkatëse. 

Ky raport ndihmon në vlerësimin e brendshëm dhe të jashtëm të institucionit për faktin se 

përmban një analizë të hollësishme që vjen si rezultat i analizave të veçanta në çdo fakultet dhe 

njësi bazë.   
 

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.  

   Në UE kërkimet shkencore bëhen nga personeli akademik në njësitë bazë apo grupet me 

karakter kërkimor-shkencor dhe mund të jenë: 

a. Kërkime shkencore bazë pa përdorim të menjëhershëm praktik; 
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b. Kërkime shkencore të aplikuara që janë në lidhje të ngushtë me nevojat dhe interesin 

publik. 

Veprimtaria kërkimore-shkencore në funksion të mësimdhënies, si një aspekt i rëndësishëm i 

aktivitetit të  departamenteve dhe fakulteteve, është përqëndruar në këto drejtime: 

 Hartimin e planeve dhe programeve të reja mesimore:  U realizua hapja e 4 programeve 

studimore me karakter profesional në Mekatronikë, Logjistikë, Sekretarë të specializuar 

dhe administrativë, Edukatore për fëmijët (0-3 vjeç) dhe 5 programe studimi Master 

profesional në Analizë të dhënash, Teknik Imazherie,  Logopedi, Fizioterapi, Teknik 

Laboratori. 

Ristrukturimi i planeve dhe programeve ekzistuese. Gjatë vitit 2017-2018  u bë një punë 

serioze, duke angazhuar të gjithë personelin akademik të departamenteve, për përmirësimin 

dhe ristrukturimin e planeve dhe programeve mësimore.  

 Zhvillimi i kurikulave, planeve mësimore, cikleve të ligjëratave, konform udhëzimeve dhe 

Ligjit të Arsimit të Lartë.  

 Pjesëmarja në veprimtari jashtëuniversitare të lidhura jo vetëm me performancën arsimore.  

 Forcimi i punës kërkimore-shkencore, me  qëllim arritjen e objektivave profesionale dhe 

atyre të kualifikimit shkencor të personelit akademik. 

 Përditësimin dhe pasurimin e përmbajtjes së programeve mësimore dhe ligjëratave më të 

reja bashkëkohore të shkencës.  

 Përdorimin e metodave dhe teknologjive  më të reja në mësimdhënie.  

 Hartimi dhe përgatitja e  teksteve universitare dhe materialeve mësimore. 

 Përgatitja e shkurtuar e disa programeve mësimore në dy gjuhë. 

 Vazhdimi i prezantimit të ciklive të leksioneve në trajtën e skripteve. 

 Ekspedita për hulumtime dhe grumbullim materiali kërkimor dhe zhvillim analizash 

laboratorike. 

 

Për mbarëvajtjen më të mirë të procesit mësimor, të pajisjes së studentëve me njohuri 

bashkëkohore dhe me shprehi e kompetenca të domosdoshme për të ardhmen e tyre duhet: 

- Më shumë investime për përmirësimin e bazës materiale laboratorike me aparatura 

bashkëkohore.   

- Përmirësim  të mjediseve funksionale laboratorike.  

- Një vëmendje duhet të tregohet në përfshirjen e studentëve në aktivitete specifike dhe 

projekte.  

- Përforcimi i punës në aspektin e tretë të veprimtarisë universitare si ndërveprimi me 

biznesin dhe komunitetin përveҫ dy aspekteve të tjera; mësimdhënies dhe kërkimit. Një pikë 

e fortë do të ishte lidhja e Universitetit me qendrat e punësimit, shtetërore dhe private, duke 

siguruar një sistem efektiv veprimi. 

UE, përmes studimit dhe kërkimit shkencor,  synon të realizojë qëllimin e vet nëpërmjet 

kryerjes së punës studimore e kërkimore, trajnimeve, kurseve e konsultave, shërbimeve, 

veprimtarisë botuese dhe realizimit të projekteve të nivelit të lartë në të mirë dhe interes të 

publikut.  
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Krahas punës për zhvillimin me korrektësi dhe cilësi të mësimdhënies, personeli akademik i ka 

kushtuar një vëmendje mjaft të madhe veprimtarisë kërkimore-shkencore (individuale dhe në 

grup) me qëllim kualifikimin e mëtejshëm shkencor.  

UE synon të bashkëpunojë me institucione të tjera kërkimore-shkencore si dhe agjencitë e 

zhvillimit në rajon e më gjerë për organizimin e veprimtarive të përbashkëta si dhe të bëhet 

pjesëmarrës aktiv në rrjetet ndërkombëtare të institucioneve të kërkimit dhe zhvillimit.  

Universiteti ynë, duke synuar të konvertohet në qendër rajonale të edukimit dhe të zhvillimit, 

përpiqet të realizojë objektivat e veta në këtë drejtim.  

Veprimtaria kërkimore-shkencore si një aspekt i rëndësishëm i aktivitetit të personelit 

akademik është përqëndruar në këto drejtime: 

 

1. Aktiviteti kualifikues. 

 Vazhdimi i punës kërkimore-shkencore. 

 Vazhdim i punës kualifikuese për grada e tituj etj. 

 

2. Aktiviteti botues. Të botohen artikuj, analiza shkencore, recensa shkencore për periodikë 

kombëtarë/ndërkombëtarë. 

3. Referime dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. 

4. Udhëheqje e temave të diplomës. 

5. Pjesëmarrje në projekte.  

 

Më poshtë paraqiten tabelat përmbledhëse të personelit akademik me titujt dhe gradat 

përkatëse të kualifikimit për vitin akademik 2017-2018.   

 

TABELA PËRMBLEDHËSE E KUALIFIKIMIT TË PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË 

TË PLOTË TË UE (2017-2018) 

 

Personel akademik me kohë të plotë 

Titulli/ Grada 

 

FAKULTETET  TOTAL 

UE FSHE FSHN FE FSHMT FSHH 

Prof.dr 1 3 1 3 4 12 

Prof.as.dr. 16 14 11 4 18 63 

Dr. 12 19 20 3 24 78 

Doc/dr 4 0 0 0 0 4 

Doc. 5 1 0 4 1 11 

Msc 6 6 8 13 17 50 

Totali 44 43 40 27 64 218 

 

Në vijim paraqiten të dhënat për personelin akademik sipas departamenteve të fakulteteve të 

Universitetit të Elbasanit. 

 

 

 

 



                                         Adresa: Rruga “Ismail Zyma” Elbasan,        Tel & fax:  +355 542 52593,     Web: www.uniel.edu.al 21 

1. Personeli i ndarë sipas departamenteve të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike është si 

më poshtë: 

Personel me kohë të plotë 

Titulli 

Grada 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 

Departamenti i 

Infermieristikës QKSHMD 

Departamenti 

i Lëndëve 

Klinike 

Departamenti 

i Lëndëve 

Paraklinike TOTAL 

Prof.dr 1 1 1 0 3 

Prof.as.dr. 1 1 1 1 4 

Dr. 0 1 1 1 3 

Doc/dr 0 0 0 0 0 

Doc. 2 1 0 1 4 

Msc 3 3 4 3 13 

Totali 7 7 7 6 27 

 

2. Personeli i ndarë sipas departamenteve të Fakultetit Ekonomik  është si më poshtë: 

Personel me kohë të plotë 

Titulli 

Grada 

Fakulteti Ekonomik 

Departamenti  

Finance 

Kontabilitet 

Departamenti 

Ekonomiksit 

Departamenti 

i së Drejtës 

Departamenti 

i Administrim 

Biznesit 

Departamenti 

i Marketingut 

e Inxhinierisë 

TOTAL 

Prof.dr 0 0 0 1 0 1 

Prof.as.dr 2 1 2 3 3 11 

Dr. 6 3 4 3 4 20 

Doc/dr 0 0 0 0 0 0 

Doc. 0 0 0 0 0 0 

Msc 2 4 2 0 0 8 

Totali 10 8 8 7 26 33 

 

3. Personeli i ndarë sipas departamenteve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës  është si më poshtë: 

Personel me kohë të plotë 

Titulli 

Grada 

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës 
Departamenti 

i 

Matematikës 

Departamenti 

i Fizikës 

Departamenti  

i 

Informatikës 

Departamenti 

i Biologjisë 

Departamenti  

i Kimisë 
TOTAL 

Prof.dr 0 1 0 2 0 3 

Prof.as.dr. 5     8 1 14 

Dr. 5 4 4 1 5 19 

Doc/dr 0 0 0 0 0 0 

Doc. 0 1 0 0 0 1 

Msc 1 1 3 0 1 6 

Totali 11 7 7 11 7 43 
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4. Personeli i ndarë sipas departamenteve të Fakultetit të Shkencave të Edukimit është si më 

poshtë: 

Personel me kohë të plotë 

Titulli 

Grada 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit 
Departamenti 

Metodologjisë e 

Mësimdhënies 

Departamenti  

 i Edukimit  

Qytetar 

Departamenti i 

Edukimit Fizik 

dhe Sporteve 

Departament

i i 

Psikologjisë 

Departament

i  i Shkencave 

Sociale 

QKZHE TOTAL 

Prof.dr 0 0 0 1 0 0 1 

Prof.as.dr. 7 1 1 3 2 4 18 

Dr. 0 4 1 2 4 1 12 

Doc/dr 1 0 2 0 0 1 4 

Doc. 2 1 1 0 1 0 5 

Msc 0 1 2 0 2 1 6 

Totali 10 7 7 6 9 1 46 

 

5. Personeli i ndarë sipas departamenteve të Fakultetit të Shkencave Humane  është si më poshtë: 

Personel me kohë të plotë 

Titulli 

Grada 

Fakulteti i Shkencave Humane 

Departamenti   

Gjuhësisë 

Departamenti 

Letërsisë dhe 

Gazetarisë  

Departamenti 

i Gjuhës 

Angleze e 

Gjermane 

Departamenti 

i Gjuhës 

Italiane dhe 

Frënge 

Departamenti 

i Histori-

Gjeografisë 

QSAB TOTAL 

Prof.dr 1 0 1 0 1 1 4 

Prof.as.dr. 3 2 1 1 5 4 16 

Dr. 4 6 6 4 3 1 24 

Doc/dr 0 0 0 0 0 0 0 

Doc. 0 0 0 1 0 0 1 

Msc 0 4 9 3 0 0 16 

Totali 8 12 17 9 9 6 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA PËRMBLEDHËSE E KUALIFIKIMIT TË PERSONELIT AKADEMIK ME 

KOHË TË PJESSHME TË UE (2017-2018) 

 

Në përmbushje të nevojave të mësimdhënies për personel akademik, departamentet kërkojnë edhe 

personel akademik me kohë të pjesshme. Procesi i rekrutimit të tyre, është i përcaktuar në statut dhe 

rregulloren e institucionit. Në grupin e personelit akademik me kohë të pjesshme, janë përfshirë edhe 

personeli i ftuar.  Në total numri i personelit akademik me kohë të pjesshme, i ndarë në grada e tituj, 

sipas fakulteteve të Universitetit të Elbasanit është sipas tabelës së mëposhtme:   
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Personel me kohë të pjesshme 

Titulli/ Grada 

 

FAKULTETET  TOTAL 

UE FSHE FSHN FE FSHMT FSHH 

Prof.Dr 17 7 14 9 13 60 

Prof.as.dr 8 5 16 2 8 39 

Prof. Emeritus 0 0 0 0 1 1 

Akademik 0 0 0 0 1 1 

Dr. 15 17 13 7 32 83 

Doc/Dr 0 0 0 0 0 0 

Doc. 0 0 0 0 0 0 

Msc 60 66 57 133 108 424 

Totali 100 95 100 151 163 609 

 

Krahasimi nga viti në vit evidenton se kualifikimi i personelit akademik është në nivele të 

kënaqshme. Një pjesë e mirë e personelit akademik kanë studime, kualifikime, specializime jashtë 

shtetit, falë kjo lidhjeve të shumta dhe mundësive që janë krijuar nga bashkëpunimet me universitetet 

e tjera homologë brenda dhe jashtë vendit. 

Aktivitetet e përvitshme shkencore kombëtare e ndërkombëtare me karakter periodik 

që organizohen nga Universiteti  i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

 

FAKULTETI  EKONOMIK 

Emri i 

aktivi-

tetit 

Konferenca e dytë 

kombëtare me temë: 

Rregullimi juridiko-

administrativ i 

vetëqeverisjes 

vendore” 

Konferenca e 6-të 

ndërkombëtare me 

temë: Sfidat drejt 

integrimit Europian” 

  

Organi-

zatori 
FE-Departamenti i së 

drejtës 
FE-Departamenti 

Marketing-Inxhinieri 
  

Perio-

diciteti 
Çdo vit Çdo vit   

Edici-oni 

i  
I-rë 

2016 2012   

Perso-ni    
i konta-

ktit 

Dr. Robert Gajda 
robert.gajda@uniel.ed

u.al 

00355695629298 

Prof.As.Dr.Shpëtim 

Çerri 
shpetim.cerri@uniel.

edu.al 

00355692081030 

  

Finan-

cuesi 
Universiteti i 

Elbasanit 

“A.Xhuvani” 

Universiteti i 

Elbasanit 

“A.Xhuvani” 

  

Botimi  
i referi-

meve 

shken-

core  

Po Po   
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të aktivi-

tetit  
Linku në 

inter-net 

për 

aktivi-

tetin 

http://www.uniel.edu.a

l/Thirrje-per-

Konferencen-e-II-te-

Kombetare.pdf 
 

http://www.uniel.edu.

al/pdf/Call-for-

papers-UNI-FE-

2017.pdf 
 

  

FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS 

 Aktiviteti 1 Aktiviteti 2    
Emri i 

aktivite-tit 
Alblakes3 2017 

“International 

Conference on 

Sustainable Water 

Resources 

Management” 20-22 

October, 2017 

Elbasan, Albania” 
 

First International 

Conference on Neë 

Research and 

Advances on 

Computer Science 

and Information 

Technology   NRA -

CSIT 2017, 30 June-

01July Vlora, 

Albania 

  

Organi-

zatori 
Fakulteti i Shkencave 

të Natyrës, 

Universiteti “ 

Aleksandër 

Xhuvani”, Elbasan 

Bashkepunimi I 

Department of 

Computer Science, 

“Ismail Qemali” 

University of Vlore, 

Department of 

Informatics, FNS, 

University of Tirana 

and Department of 

Informatics, FNS, 

“Aleksandër 

Xhuvani” University 

of Elbasan. 

  

Periodi-

citeti 
 Njëherë në  2 vjet Çdo vit   

Edici-oni i  
I-rë 

2009 2016   

Perso-ni    
i konta-ktit 

Prof. Dr. Sotir Mali, 

Dean of Faculty of 

Natural Sciences, 

0697618800; 

sotirmali@hotmail.co

m; 

sotir.mali@uniel.edu.

al 

Dr. Eljona Proko, 

0683091142,   

elzavalani@gmail.co

m, Dr. Elior Vila, 

elior.vila@uniel.edu.

al 

  

Finan-

cuesi 
Universiteti “ 

Aleksandër 

Xhuvani”, Elbasan 

Universiteti i Vlorës   

Botimi  
i referi-

meve 

PO, (Book of 

Abstacts, ISBN: 978-

9928-4396-5-9, 

Pritet Botimi ne 

Proceeding 
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shken-core  

të aktivi-

tetit  

Shpresa print, 2017) 

Linku në 

internet 

për aktivi-

tetin 

http://www.jieas.com

/alblakes/first.pdf 
http://nracsit.univlora

.edu.al/ 
  

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

 Konferencë 

ndërkombëtare 
   

Emri i 

aktivi-

tetit 

Mësimdhënia e 

gjuhëve të huaja 

përballë sfidave të 

kohës 

   

Organi-

zatori 
Departamenti i gjuhës 

frënge dhe italiane 
   

Perio-

diciteti 
Çdo dy vjet    

Edici-oni 

i  
I-rë 

2009    

Perso-ni    
i konta-

ktit 

Dr. Ardian Lami,                                 

ardian-

lami@unieledu.al; 

ardi_lami@yahoo.com

. Tel. 0692042320 

   

Finan-

cuesi 
Universiteti i 

Elbasanit “A. 

Xhuvani” 

   

Botimi  
i referi-

meve 

shken-

core  

të aktivi-

tetit  

Po    

Linku në 

inter-net 

për 

aktivi-

tetin 

konferenceuniel2017

@gmail.com 
   

FAKULTETI I  SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

 Aktiviteti i Parë Aktiviteti i Dytë Aktiviteti i Tretë  
Emri i 

aktivi-

tetit 

Konferencë 

Ndërkombëtare  
Konferencë 

Kombëtare 
Konferencë Kombëtare  

Organi-

zatori 
Universiteti i 

Elbasanit  
Universiteti i 

Elbasanit  
Universiteti i Elbasanit  
Qëndra e Kërkimit dhe 
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Fakulteti i Shkencave 

Mjekësore Teknike. 
Departamenti i 

Infermieristikës 

Fakulteti i Shkencave 

Mjekësore Teknike 

Zhvillimit Mjedisor dhe 

Diagnostikues 

Fakulteti i Shkencave 

Mjekësore Teknike 
Perio-

diciteti 
Çdo vit Çdo vit Çdo vit  

Edici-oni 

i  
I-rë 

Viti 2008 Viti 2012 Viti 2015  

Perso-ni    
i konta-

ktit 

Prof. As. Dr. Rustem 

Celami 
 

Email:rustem.celami

@uniel.edu.al  

 

Nr. Tel: 0666070810 

Doc. Elona Gaxhja 
Email:elona.gaxhja@

uniel.edu.al 

 

Nr. Tel: 0698836916 

Dr. ShK. Mjek. Panajot 

Papa 
Email:panajot.papa@uni

el.edu.al 

Nr. Tel: 0696952666 

MSC. Eriona Cela 

Email:eriona.cela@uniel.

edu.al 

Nr. Tel: 0698648787 

 

Finan-

cuesi 
Universiteti i 

Elbasanit 
Universiteti i 

Elbasanit 
Universiteti i Elbasanit  

Botimi  
i referi-

meve 

shken-

core  

të aktivi-

tetit  

Po.  Abstrakt ( ISBN) Jo Jo   

Link-u në 

inter-net 

për 

aktivi-

tetin 

http://www.uniel.edu.a

l 
 

konferencamjekesore

@uniel.edu.al 

http://www.uniel.edu.

al 
 

konferencamjekesore

@uniel.edu.al 

http://www.uniel.edu.al 
 

konferencamjekesore@u

niel.edu.al 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT 

Emri i 

aktivi-

tetit 

Konferenca e parë 

ndërkombëtare me 

temë:  

“Përvoja dhe sfida në 

formësimin e 

kompetencave 

profesionale të 

studentëve, përmes 

praktikës në shkollë” 

Workshopi I-rë 

kombëtar me temë: 

Futbolli ne sfidat e 

kohes 

Konferenca e I-rë 

kombëtare me temë: 

Sfidat e edukimit 

parauniversitar dhe 

shërbimet psiko-sociale 

në shkollë 

Konferenca e II-të 

ndërkombëtareme 

temë: 
 "Achievements and 

challenges of social 

ëork profession in 

Albania"  

Organi-

zatori 
1. Qendra për 

Kërkim dhe 

Zhvillim në 

Edukim, FSHE 

2. Departamenti i 

Metodologjisë dhe 

1. Departamenti i 

Edukimit Fizik 

dhe Sportit, 

FSHE 

2. Federata 

Shqiptare e 

1. Departamenti i 

Metodologjisë 

Mësimdhënies, 

FSHE 
2. Departamenti i 

Psikologjisë, FSHE 

1. Departamenti i 

Shkencave Sociale 

FSHE, UE 
2. Departamenti i 

Punës dhe 

Politikave, 
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Mësimdhënies, 

FSHE 
Futbollit 3. Departamenti i 

Shkencave Sociale, 

FSHE  

 

 

Universiteti i 

Tiranës 

3. Departamenti i 

Shkencave 

Sociale, 

Universiteti “Luigj 

Gurakuqi” 
Perio-

diciteti 
Çdo vit Çdo vit Jo ҫdo vit Çdo vit 

Edicio-ni 

i parë 
20-21 dhjetor, 2017 18-19 maj, 2017 20 maj,  2017 25-26-27 tetor, 2017 

Perso-ni i 

kontak-tit 
Prof. As. Dr. Ardjan 

Turku  

ardian.turku@uniel.ed

u.al 

ardian_el@yahoo.com 

00355695280587 

PhD.Edmond Bicoku 
edmondbicoku@yah

oo.com 

 

00355696717849 

Prof.Dr. Pranvera Gjoci 
veragjoci@yahoo.com  

00355 69 265 3622  

Dr. Sabina Belshaku     

sabina_belshaku@yahoo

.com        

00355692456473 

Prof. As. Dr. Elisabeta 

Osmanaj 
Eli.osmanaj@gmail.co

m 

00355696869405 

Finan-

cuesi 
Universiteti i 

Elbasanit 

“A.Xhuvani” 

Universiteti i 

Elbasanit 

“A.Xhuvani” 

Shoqata e Psikologëve 

Shqiptarë, 1991 
 Universiteti i 

Tiranës  
 Universiteti i 

Elbasanit  

Botimi i 

referi-

meve 

shke-

ncore të 

aktivi-

tetit  

 Libri i abstrakteve 

 Artikuj të 

përzgjedhur 

dërgohen në 

“Buletini 

Shkencor” UNIEL, 

kolana për 

edukimin. 

 Botim me 

materiale të 

gjetjeve nga 

hulumtimet, mbi 

rritjen e efiçiencës 

së praktikës 

profesionale në 

shkolla. 

 
 

 

Nuk ka botime 

1. Libri i abstrakteve 

 

2. Libri i abstrakteve 

3. Revistë shkencore  

Link-u në 

inter-net 

për 

aktivi-

tetin 

http://www.uniel.edu.a

l/  

researchcenter.edu@y

ahoo.com 

http://www.uniel.edu.

al/  
 

konferncaedukimitfshe2

017@gmail.com  
 

konferencapunesociale

@dswsp.edu.al 

Emri i 

aktivi-

tetit 

Konferenca e parë 

ndërkombëtare me 

temë:  

“Përvoja dhe sfida në 

formësimin e 

Workshopi I-rë 

kombëtar me temë: 

Futbolli në sfidat e 

kohës 

Konferenca e I-rë 

kombëtare me temë: 

Sfidat e edukimit 

parauniversitar dhe 

shërbimet psiko-sociale 

në shkollë 

Konferenca e II-të 

ndërkombëtare me 

temë: 
 "Achievements and 

challenges of social 

work profession in 
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kompetencave 

profesionale të 

studentëve, përmes 

praktikës në shkollë” 

Albania"  

Organi-

zatori 
 Qendra për Kërkim 

dhe Zhvillim në 

Edukim, FSHE 

 Departamenti i 

Metodologjisë dhe 

Mësimdhënies, 

FSHE 

 Departamenti i 

Edukimit Fizik dhe 

Sportit, FSHE 

 Federata Shqiptare 

e Futbollit 

 Departamenti i 

Metodologjisë së 

Mësimdhënies, FSHE 
 Departamenti i 

Psikologjisë, FSHE 

 Departamenti i 

Shkencave Sociale, 

FSHE  

 

 

 Departamenti i 

Shkencave Sociale 

FSHE, UE 
 Departamenti i 

Punës dhe 

Politikave, 

Universiteti i 

Tiranës 

 Departamenti i 

Shkencave Sociale, 

Universiteti “Luigj 

Gurakuqi” 
Perio-

diciteti 
Çdo vit Çdo vit Jo ҫdo vit Çdo vit 

Edicio-ni 

i parë 
20-21 dhjetor, 2017 18-19 maj, 2017 20 maj,  2017 25-26-27 tetor, 2017 

Perso-ni i 

konta-ktit 
Prof. As. Dr. Ardjan 

Turku  

ardian.turku@uniel.ed

u.al 

ardian_el@yahoo.com 

00355695280587 

PhD.Edmond Bicoku 
edmondbicoku@yah

oo.com 

 

00355696717849 

Prof.Dr. Pranvera Gjoci 
veragjoci@yahoo.com  

00355 69 265 3622  

Dr. Sabina Belshaku     

sabina_belshaku@yahoo

.com        

00355692456473 

Prof. As. Dr. Elisabeta 

Osmanaj 
Eli.osmanaj@gmail.co

m 

00355696869405 

Finan-

cuesi 
Universiteti i 

Elbasanit 

“A.Xhuvani” 

Universiteti i 

Elbasanit 

“A.Xhuvani” 

Shoqata e Psikologëve 

Shqiptarë, 1991 
 Universiteti i 

Tiranës  

 Universiteti i 

Elbasanit 

“A.Xhuvani”  

Produkte  të tjera në fushën e kërkimit shkencor të paraqitura në formën e botimeve shkencore, 

artikujve etj., të paraqitura gjthashtu në analizat e veprimtarisë së disa njësive bazë dhe kryesore:  

 

1. FAKULTETI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT 

 

Referuar analizës në bazë departamenti, gjatë vitit akademik 2017-2018, ka patur pjesëmarrje të 

konsiderueshme në konferenca ndërkombëtare, workoshope, publikime në revista shkencore brenda 

dhe jashtë vendit, të vlerësuara me faktor impakti.  

Kërkimi shkencor, është lidhur kryesisht edhe me studime në kuadër të mbrojtjes së tezës së 

doktoraturës, botime të monografive dhe përgatitje të materialeve mësimore, të leksioneve, botime të 

teksteve etj. 

Janë botuar dy monografi nga Dr. Alisa Biçoku dhe Dr. Sabina Belshaku.  

Gjithashtu, departamentet kanë realizuar aktivitete shkencore si: leksione të hapura me profesorë të 

ftuar nga universitetet brenda dhe jashtë vendit, workshope, simpoziume, tavolina të rrumbullakta, 

etj. (të dhëna të detajuara për këtë fushë gjenden në raportet e analizave në nivel departamenti). 
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Një kontribut të rëndësishëm në kërkimin shkencor ka dhënë edhe Konferenca Ndërkombëtare 

“Experience and challenges in the formation of students’ professional competences through practice 

in school” Elbasan, 20-21 dhjetor, 2017, organizuar nga QKZHE në bashkëpunim me departamentet 

e tjera të fakultetit, si departamenti i metodologjisë, departamenti i shkencave sociale etj. Kjo 

konferencë u parapri nga një projekt studimor me titull: “Reforma në arsimin parauniversitar dhe 

praktikat pedagogjike si komponent i rëndësishëm në formimimin fillestar të mësuesve, në IAL - 

Realiteti dhe sfidat përmes kërkimit shkencor, analizës dhe gjetjeve”.  

Departamenti i shkencave sociale, në bashkëpunim me homologët e tyre në Universitetin e Shkodrës, 

përgatiten për të mbajtur konferencën e dytë ndërkombëtare “Achivement and zhallenges of social 

work profession in Albania”.  

Nga pjesëmarrja në projektet Erasmus + kanë përfituar pedagogë dhe studentë përmes  lëvizjes për 

periudha të caktuara në universite të ndryshme në vendet e BE, si në: 

 Universitetin e Piteshit, Rumani (Edmond Biçoku; Hysen Domi; Beatriçe Gani)  

 Universitetin “Nikol Kopernikus” Poloni (Adriana Mali; Ortenca Kotherja) 

 Universiteti i Bllagoevgradit, Bullgari (Valbona Muça; Ardjan Turku)  

 Universiteti i Klagenfurt, Austri (Bujar Kapllani) 

 Universiteti i Firences (Elisabeta Osmanaj; Denisa Ballhysa) 

 Universiteti i Zyrihut, Zvicer (Valentina Haxhiymeri; Florinda Tarusha)  

 Universiteti i Bari, Itali (Armando Shëngjergji). 
Sipas raportit të departamentit të shkencave sociale, këtë vit akademik ka filluar implementimin e projekti 

@TASK ERASMUS+ në bashkëpunim me Universitetin e Firences, Universitetin e Madridit, Universitetin e 

Lisbonës, Universitetin e Tiranës dhe Universitetin e Shkodrës. Në kuadër të projektit janë realizuar sesioni i 

parë i trajnimeve në muajin Maj, 2018 dhe pritet të realizohet trajnimi i dytë në muajin tetor 2018. 

Referuar raportit të Departamentit të metodologjive, mësohet se ka shënuar pjesëmarrje në veprimtari të 

zhvilluara në kuadër projekti për “Arsimin gjithpërfshirës” në bashkëpunim me Universitetin e Bolonjës, 

mbështetur nga “Save the Children”.  

 

2. FAKULTETI  EKONOMIK 

Gjate vitit të fundit ka pasur një vazhdimësi në lidhje me pjesëmarrjet nëpër konferenca kombëtare 

dhe ndërkombetare, botime artikujsh nëpër revista brenda dhe jashtë vendit, si dhe libra apo 

monografi shkencore. Për shembull, mund të përmendim pjesëmarrjen e pothuajse të të gjithë 

pedagogëve në konferencën e organizuar në Fakultet, Universitetin e Tiranës si dhe konferenca të 

tjera ndërkombetare në Itali, Turqi, Maqedoni, Qipro, Spanjë etj. Ndërsa në lidhje me botimet 

shkencore, mund të përmendim botimet në revista te huaja me bord editorial si dhe revista shkencore 

me faktor impakti. Pothuajse të gjithë pedagogët e FE, kanë botuar në këto revista shkencore brenda 

dhe jashtë vendit.  

3. FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

 

Përsa i përket kërkimit shkencor individual, si një formë e kualifikimit të vazhdueshëm të gjithë 

pedagogët e FSHH për vitin akademik 2017-2018 kanë realizuar pjesëmarrje aktive në një sërë 

aktivitetesh shkencore si p.sh. botime, prezantime, konferenca, brenda dhe jashtë vendit.  

Përsa i përket ecurisë së kërkimit shkencor në shkallë departamentesh, fillimisht po pasqyrojmë  

veprimtranë e QSAB si një qendër me profil kërkimor e FSHH. Ka përmbyllur me sukses dy 

projekte, një  në fushën  arkeologjike dhe gjuhësore dhe projekti tjetër në fushën e arkeologjisë. Pjesë 

aktive e këtyre projekteve kanë qenë edhe një grup studentësh të profilit të historisë që nën 

udhëheqjen e pedagogëve drejtues, kanë krijuar grupin studentor që po profilizohet në fushën e 

arkeologjisë. 
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-Janë botuar 3 fjalorë shqip-gjermanisht dhe gjermanisht-shqip.  

(fjalorin vizual gjermanisht-shqip në Stuttgart/ Gjermani; fjalorin dygjuhësh shqip – gjermanisht dhe 

gjermanisht-shqip. (2018) dhe fjalorin universal shqip-gjermanisht e gjermanisht-shqip 

Langenscheidt, Gjermani 2017).      

Ndërkaq, përveç këtyre botimeve të gjithë pedagogët e QSAB kanë realizuar edhe një sërë referimesh 

në konferenca ndërkombëtare dhe kanë botuar disa artikuj në revista shkencore. 

-Një kalendar tepër të ngjeshur, por edhe të larmishëm veprimtarish shkencore këtë vit, ka patur 

Departamenti i Gjuhësisë; ka zhvilluar Konferencë ndërkombëtare për pakicat ballkano-egjiptiane; 

sesion shkencor  me rastin e vitit të Skënderbeut; leksione të hapura në ditët akademike; takime me 

figura të rëndësishme të shkencës së gjuhësisë, artit, kulturës, veprimtari të studentëve të udhëhequr 

nga pedagogët e këtij departamenti etj.  

Departameni i Gjuhëve Frënge dhe Italiane përgjatë këtij  viti  ka organizuar veprimtari të ndryshme 

në bashkëpunim me Aleancën Franceze dhe Institutin Italian të Kulturës etj.  

Ndërsa veprimtaria e Departamentit të Gjuhëve Angleze dhe Gjermane midis të tjerave konsiston 

edhe në kuadrin e bashkëpunimit të ngushtë me Ambasadën Amerikane dhe Korpusin e Paqes.  

Departamenti Histori-Gjeografi ka realizuar sesione shkencore me rastin e vitit të Skënderbeut etj. 

Gjithashtu theksojmë se, në kuadrin e politikave të hapjes së Universitetit të Elbasanit me 

universitetet jashtë vendit,  një pjesë e personelit akademik të FSHH, janë përfshirë në projektet 

Erasmus+, Teaching–agreement, duke zhvilluar leksione për një periudhë njëjavore si një eksperiencë 

e rëndësishme në fushën e shkëmbimit të përvojës akademike në kuadrin e procesit të mësimdhënies.  

4. FAKULTETI I  SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 
 

FSHMT ka marrëveshje bashkëpunimi me: 

o Universiteti i L`Aquila, Itali. 

o Universiteti “Aldo Moro”, Bari, Itali. 

o Universiteti i Foggia, Itali. 

o Universiteti i Trakea, Turqi. 

o Universiteti i Fredonias, USA.  

o Universiteti i Nicolas Copernicus, Torun, Poloni. 

o Universiteti i La Corruna, Spanjë. 

o Universiteti i Tiranës, FSHMT Tiranë 

o Qendra Spitalore Univesritare “Nënë Tereza”, Tiranë  

o Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli”, Elbasan 

o Spitalin Psikiatrik “Dr.Sadik Dinci”, Elbasan 

o Qendrën Sociale ditore “Balashe”, Elbasan 

o Shkollën speciale “Zëra Jete”, Elbasan 

 

Në kuadër të veprimtarisë kërkimore-shkencore FSHMT organizon çdo vit: 

1. Konferencën Ndërkombëtare Mjekësore në Specialitete, e akredituar nga QKEV, e cila nuk 

është më një risi për FSHMT.  Në këtë konferencë i gjithë stafi akademik përfaqësohet me 

punime dhe prezantime temash studimi interesante, bashkëkohore dhe në funksion të 

shërbimit shëndetësor në nivel spitalor, diskutime dhe studime rasti, krahas të ftuarve dhe 

pjesmarrësve të tjerë.  

2. Konferencën Kombëtare Infermierore në Specialitete. 

3. Konferencën e Telemjekësisë.  

4. Një tjetër veprimtari e organizuar nga FSHMT është edhe takimi që stafi ynë bashkë me një 

grup studentësh bëjnë me target grupe të ndryshme me qëllimin e vetëm, sensibilizimin e tyre 
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dhe dhënien e informacionit për sëmundje të ndryshme dhe mënyrat e aplikimit për matjen e 

tensionit arterial, i glicemisë etj.  

5. Organizimi i ditëve akademike dhe orëve të hapura  ku pedagogë të ftuar vendas dhe të huaj 

japin leksione për studentët dhe personelin akademik. Për vitin akademik 2017-2018 FSHMT 

ka lidhur kontratë me 7 pedagogë të ftuar, 4 përfaqësues të Universitetit të L`Aquilla, Itali, 1 

përfaqësues i Universitetit “Aldo Moro”, Bari, Itali, 2 përfaqësues nga Universiteti i 

Mjekësisë Tiranë.  

 

5. FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS 

Nga aktiviteti kërkimor shkencor i departamenteve të FSHN veҫojmë: 

Departamenti i Kimisë ka realizuar me bashkeautoresi në total 4 referime shkencore ne 

konferenca ndërkombëtare dhe publikuar 6 artikuj shkencore në revista ndërkombëtare. 

Departamenti i Fizikës ka realizuar 3 referime në konferenca ndërkombëtare me bashkautorësi. 

Departamenti i Matematikës ka realizuar 4 pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare dhe 3 

artikuj të publikuar në revista ndërkombëtare nga të cilat një me factor impacti Thomson 

Reuters. 

Departamenti i Biologjisë ka realizuar 12 referime dhe postera në Konferencë ndërkombëtare të 

publikuara dhe 7 artikuj në revista kombëtare dhe nderkombetare ngate cilet 1 me factor impacti 

Thomson Reuters.  

Departamenti i informatikës ka realizuar 4 referime shkencore në konferenca brenda dhe jashtë 

vendit.  

Në total: 27 konferenca dhe 16 artikuj nga të cilët 2 me faktor impacti Thomson Reuters. 

Lidhur me bashkëpunimin me universitete të huaja deri tani është bërë e mundur ardhja e 

profesorit Jonathan Titus nga Universiteti i Fredonias New York për një cikël leksionesh, ardhja 

e dy lektorëve nga Universiteti i Lublinit i Polonisë pranë departamentit të Biologjisë, një 

pedagoge nga Universiteti i Timisoares në Rumani pranë departamentit të Kimisë si dhe e dy 

studenteve spanjolle pranë Departamentit të Kimisë. Po në kuadër të programit Erasmus+ 

dërgimi i dy studentëve të Teknologjisë së informacionit për një semestër në Poloni, dërgimi i 4 

studentëve të Informatikës në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara, Universiteti “Dabrowa 

Gornicza” në Poloni dhe Biologji Kimi për një semestër në Universitetin e Lublinit Poloni.   

Po ashtu është zhvilluar procedura e lëvizjes së stafit të pedagogëve për mësimdhënie dhe për 

trajnim, ku kanë shkuar 2 pedagogë nga Departamenti i Biologjisë në Universitetin  Katoloik të 

Lublinit në Poloni dhe Universitetin Iasi në Rumani edhe 2 nga departamenti i Informatikës 

Universiteti Politeknik i Timisoares (Rumani) 19.03.2018-26.03.2018, Universiteti i Mendelit në 

Brno (Ҫeki) 16.04.2018-22.04.2018. 

 

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

 

Për të vënë në jetë vizionin e tij kërkimor, UE po ndërton dhe përmirëson në vazhdimësi një 

infrastrukturë të kërkimit shkencor, për t‟i dhënë frymëmarrjen e duhur punës studimore të 

personelit akademik (sipas pikës (f) te Bordi i Administrimit). Infrastruktura lehtëson zhvillimin 

e mjaft aktiviteteve në mjediset e UE si dhe për mobilitete. 

 
Aktivitetet e organizuara nga Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë gjatë këtij 

viti. 
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Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë ka organizuar dhe ka marrë pjesë në 

aktivitetet e mëposhtme: 

1. Në muajin Janar ka organizuar aktivitetin “Java e ERASMUS +”,  në të cilën janë prezantuar 

programet e mobilitetit në 5 fakultetet e Universitetit. 

2. Në muajin Shkurt, ka qenë përfaqësuese e UE-së në takimin e parë për organizimin dhe 

implementimin e projektit T@SK, në Firence, Itali. Në të njëjtën kohë, me ftesë të Rektorit të 

Universitetit të Firences, Prof. Luigi Dei, është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi mes 

dy institucioneve të arsimit të lartë. 

3. Në muajin Mars, ka organizuar dhe realizuar vizitën e suksesshme të delegacinit të 

Universitetit SUNNY FREDONIA të New Yourk-ut, ku ka qenë prezent edhe Rektorja e këtij 

Universiteti   Prof. Virginia Horvath. 

4. Në muajin Mars, në kuadër të Pranverës së Frankofonisë në Shqipëri, është zhvilluar aktiviteti 

“Momentet kryesore të marrëdhënieve historike mes dy popujve frankofonë si Rumania dhe 

Shqipëria”, ku prezent në aktivitet kanë qenë  Ambasadorja e Francës në Shqipëri, znj. 

Christina Vasak,, Ambasadori i Rumanisë, z. Mircea Perpelea. 

5. Në muajin Mars, është organizuar takimi i radhës për zhvillimin dhe implementimin e 

projektit TASK, ku janë zhvilluar një sërë aktivitetesh në Universitet si dhe në nivel qeverisje 

vendore. 

6. Në muajin Prill,  ka qenë përfaqësuese e UE-së në takimin e organizuar për implementimin e 

projektit TEAVET, në Turku, Finlandë, ku ndër të tjera është takuar me përfaqësues të 

Universitetit Abo Academy, prej nga ku është dakordësuar për një marrëvëshje ERASMUS +, 

për vitin akademik 2018-2019. 

7. Në muajin Maj, ka qenë përfaqësuese e UE-së në takimin e organizuar për implementimine 

projektit TEAVET, në Krems, Austri, ku ndër të tjera janë finalizuar dhe procedurat e radhës 

për zhvillimin dhe planin e punës së projektit për vitin 2018-2019. 

8. Në muajin Maj, bashkë me Universitetin e Foggias, në Itali, është bashkëorganizuar 

Konferencën GENERALE E PSICOLOGICA ORAL HEALTH IN THE ELDERLY AND 

ITS IMPACT ON WELL-BEING. 

9. Në muajin Qershor, është organizuar java e  Universitetit të Trakias, Edirne. Kjo javë i është 

dedikuar totalisht delegacionit, të përbërë nga 4 profesorë dhe 11 studentë, të kryesuar nga 

Zv.dekani i FSHMT. Ky aktivitet u organizua në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave 

Mjekësore Teknike si dhe Spitalin Rajonal “Xh. Kongoli”. 

10. Në muajin Qershor, është ideuar dhe organizuar simpoziumi “VLERËSIMI DHE MISIONI I 

UNIVERSITETEVE NË PERSPEKTIVËN EVROPIANE”, aktivitet në bashkëpunim me 

Universitetin e Barit “Aldo Moro” dhe Universitetin e Foggia-s Itali. Në këtë aktivitet ka 

marrë pjesë Rektori i Universitetit të Barit Prof. Antolio Felice Uricchio, rektorë dhe 

administratorë të universiteteve publike në Shqipëri si dhe Zv. Ministër i Arsimit, Sportit dhe 

Rinisë. 

11. Në muajin Qershor, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe 

Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është organizuar aktiviteti informues për 

përfshirjen e dimensionit fetar si pjesë të kurrikulës mësimore me relator, specialistin e 

Fullbright, Benjamin Marcus. 

12. Në muajin Shtator, është bashkëorganizuar në bashkëpunim me Universitetin e Aquila, 

Konferenca Ndërkombëtare ORAL and Cervio-Facial Pathology, në Modica, Itali 
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d) Të dhëna mbi programet e studimit.  

 

1. FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   

 

A- BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi Bachelor në “Gjuhë shqipe dhe Letërsi” 

2 Gjuhë shqipe dhe frënge Bachelor në “Gjuhë shqipe dhe Frënge” 

3 Histori dhe gjeografi Bachelor në “Histori dhe Gjeografi” 

4 Histori dhe gjuhë gjermane Bachelor në “Histori dhe gjuhë gjermane” 

5 Gjeografi dhe gjuhë italiane Bachelor në „Gjeografi dhe gjuhë italiane” 

6 Gjuhë angleze Bachelor në “Gjuhë angleze” 

7 Gjuhë gjermane Bachelor në “Gjuhë gjermane” 

8 Gjuhë frënge Bachelor në “Gjuhë frënge” 

9 Gjuhë italiane Bachelor në “Gjuhë italiane” 

10 Gazetari Bachelor në “Gazetari” 

11 Gazetari dhe gjuhë angleze Bachelor në “Gazetari dhe gjuhë angleze” 

12 Gjuhë shqipe dhe rome Bachelor në “Gjuhë shqipe dhe rome” 

 

B- DIPLOMË ME KARAKTER PROFESIONAL (2-vjeçare) ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Sekretarë të specializuar dhe 

administrativë   

Diplomë e studimeve me karakter 

profesional  në “Sekretarë të specializuar 

dhe administrativë” 

 

C- MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Redaktim Master profesional në “Redaktim” 

2 Gazetar reporter Master profesional në Gazetar reporter 

 

D- MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Gjuhësi Master i shkencave në “Gjuhësi” 

2 Trashëgimi kulturore Master i shkencave në “Trashëgimi kulturore” 

3 Studime letrare Master i shkencave në “Studime letrare” 

4 Studime historike Master i shkencave në “Studime historike” 
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2. FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS 

 

A- BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Biologji-Kimi Bachelor në “Biologji-Kimi” 

 

2 

 

 

Matematike fizikë 

Bachelor në “Matematike fizikë profili Fizikë” 

Bachelor në “Matematike fizikë profili Matematikë” 

Bachelor në “Matematike fizikë profili Informatikë” 

3 Teknologjitë e informacionit Bachelor në “Teknologjitë e informacionit” 

4 Fizikë kompjuterike Bachelor në “Fizikë kompjuterike” 

5 Matematikë Informatikë Bachelor në “Matematikë Informatikë” 

 

B- DIPLOMË ME KARAKTER PROFESIONAL (2-vjeçare) ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Teknologji laboratori  Diplomë e studimeve me karakter 

profesional  në “Teknologji laboratori” 

2 Mekatronikë Diplomë e studimeve me karakter 

profesional  në “Mekatronikë” 

3 Logjistikë Diplomë e studimeve me karakter 

profesional  në “Logjistikë” 

 

C- MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Teknologjitë e informacionit Master profesional në “Teknologjitë e 

informacionit” 

2 Analist prodhimi Master profesional në “Analist prodhimi” 

3 Analizë të dhënash Master profesional në Analizë të dhënash 

 

D- MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Matematikë e zbatuar Master i shkencave në “Matematikë e zbatuar” 

2 Mbrojtje mjedisi Master i shkencave në “Mbrojtje mjedisi” 
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3. FAKULTETI EKONOMIK 

 

A- BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Administrim Biznes Bachelor në “Administrim Biznes” 

2 Financë- Kontabilitet Bachelor në “Financë- Kontabilitet” 

3 Ekonomia dhe e drejta Bachelor në “Ekonomia dhe e drejta” 

4 Informatikë ekonomike Bachelor në “Informatikë ekonomike” 

5 Ekonomi turizëm Bachelor në “Ekonomi turizëm” 

6 Administrim biznesi dhe Inxhinieri Bachelor në “Administrim biznesi dhe 

Inxhinieri” 

7 Shkenca Juridike në biznes Bachelor në “Shkenca Juridike në biznes” 

8 Shkenca Juridike në sektorin publik Bachelor në “Shkenca Juridike në sektorin 

publik” 

 

B- MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Ekonomia dhe e drejta në  

sektorin publik 

Master profesional në “Ekonomia dhe e drejta në 

sektorin publik” 

2 Financë Master profesional në “Financë” 

3 Kontabilitet Master profesional në “Kontabilitet” 

4 Marketing Master profesional në “Marketing” 

5 Administrim-Biznes Master profesional në “Administrim-Biznes” 

6 Informatikё ekonomike Master profesional në “Informatikё ekonomike” 

 

C- MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Ekonomia dhe e drejta në tregjet 

ndërkombëtare 

Master i shkencave në “Ekonomia dhe e drejta në 

tregjet ndërkombëtare” 

2 Marketing Master i shkencave në “Marketing” 

3 Drejtim bankar Master i shkencave në “Drejtim bankar” 

4 Menaxhim Master i shkencave në “Menaxhim” 

5 Kontabilitet dhe auditim Master i shkencave në “Kontabilitet dhe auditim” 
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4. FAKULTETI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT 

 

A- BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Mësuesi për arsimin fillor Bachelor në “Mësuesi për arsimin fillor” 

2 Mësuesi për arsimin parashkollor Mësuesi për arsimin parashkollor 

3 Edukim qytetar Bachelor në “Edukim qytetar” 

4 Punonjës social Bachelor në “Punonjës social” 

5 Psikologji Bachelor në “Psikologji” 

6 Filozofi-Sociologji Bachelor në “Filozofi-Sociologji” 

7 Edukim fizik dhe sporte Bachelor në “Edukim fizik dhe sporte” 

 

B- DIPLOMË ME KARAKTER PROFESIONAL (2-vjeçare) ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Edukatore për fëmijët  

(0-3 vjeç) 

Diplomë e studimeve me karakter profesional  

“Edukatore për fëmijët (0-3 vjeç)” 

C- MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Matematikë-Fizikë me profil 

minor në Informatikë 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Matematikë-Fizikë me 

profil minor në Informatikë” 

2 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Matematikë-Informatikë  me 

profil minor në Fizikë 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Matematikë-Informatikë  

me profil minor në Fizikë” 

3 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Biologji-Kimi me profil minor në 

Edukim Shëndetësor dhe Mjedisor 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Biologji-Kimi me profil 

minor në Edukim Shëndetësor dhe Mjedisor” 

4 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Gjuhë të Huaj Anglisht me profil 

minor në Gjuhë Shqipe 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë të Huaj Anglisht 

me profil minor në Gjuhë Shqipe” 

5 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Gjuhë të Huaj Frëngjisht me profil 

minor në Gjuhë Shqipe 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë të Huaj Frëngjisht 

me profil minor në Gjuhë Shqipe” 

6 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Gjuhë të Huaj Italisht me profil 

minor në Gjuhë Shqipe 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë të Huaj Italisht me 

profil minor në Gjuhë Shqipe” 

7 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Gjuhë të Huaj Gjermanisht me 

profil minor në Gjuhë Shqipe 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë të Huaj 

Gjermanisht me profil minor në Gj. Shqipe” 

8 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Histori-Gjeografi me profil minor 

në Edukatë Qytetare 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Histori-Gjeografi me 

profil minor në Edukatë Qytetare” 
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9 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Edukatë Qytetare-Histori me 

profil minor në Gjeografi 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Edukatë Qytetare-Histori 

me profil minor në Gjeografi” 

10 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Edukatë Qytetare-Gjeografi me 

profil minor në Histori 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Edukatë Qytetare-

Gjeografi me profil minor në Histori” 

11 Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët 

për Gjuhë Shqipe dhe Letërsi  

 

Master profesional në “Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë Shqipe dhe 

Letërsi” 

12 Mësuesi në Edukim fizik dhe sporte 

me profil minor në Edukim 

shëndetësor  

Master profesional në “Mësuesi në Edukim 

fizik dhe sporte me profil minor në Edukim 

shëndetësor”  

13 Punonjës social me fëmijët dhe 

familjen 

Master profesional në “Punë sociale me 

fëmijët dhe familjen” 

14 Psikolog në institucione Master profesional në “Psikologji  në 

institucione” 

15 Drejtim dhe administrim arsimi 

 

Master profesional në “Drejtim dhe 

administrim arsimi” 

16 Shërbimi i provës Master profesional në “Shërbimi i provës” 

 

D-MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Psikologji edukimi Master i shkencave në “Psikologji” 

2 Mësuesi për arsimin fillor Master i shkencave në “Mësuesi për arsimin fillor” 

3 Shërbime sociale Master i shkencave në “Shërbime sociale 
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5. FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

 

A- BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Infermieri e përgjithshme Bachelor në “Infermieri e përgjithshme” 

2 Infermieri-Mami Bachelor në “Infermieri-Mami” 

3 Fizioterapi Bachelor në “Fizioterapi” 

4 Logopedi Bachelor në “Logopedi” 

5 Imazheri Bachelor në “Imazheri” 

6 Teknik Laboratori Bachelor në “Teknik Laboratori” 

 

B- MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Menaxhim infermieror Master profesional në “Menaxhim infermieror” 

2 Infermieri kirurgjikale Master profesional në “Infermieri kirurgjikale” 

3 Teknik laboratori Master profesional në “Teknik laboratori” 

4 Fizioterapi Master profesional në “Fizioterapi 

5 Teknik imazherie Master profesional në “Teknik Imazherie” 

6 Logopedi Master profesional në Logopedi” 

 

 

C- MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Emërtimi i diplomës 

1 Infermieri Master i shkencave në “Infermieri” 

2 Mami Master i shkencave në “Mami” 
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i) UE informon mbi të gjitha programet e studimit që ofron, përfshirë ato ndërdisiplinore dhe të 

përbashkëta, nëse ka. Në raport paraqiten programet e studimit që janë aktive, të pezulluara, 

të mbyllura, për të cilën/cilat është marrë leje për hapjen e tij/tyre, por nuk është aktivizuar.  

 

1. FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Aktive/ të 

pezulluara/ 

të mbyllura 

Akti i lejes për hapjen 

1 Gjuhë shqipe dhe Letërsi Aktive VKM. Nr. 414, Dt.12.11.1991 

2 Gjuhë shqipe dhe Frënge Aktive VKM. Nr. 517,  Dt.30.06.2010 

3 Histori dhe Gjeografi Aktive VKM. Nr. 414, Dt.12.11.1991 

4 Histori dhe gjuhë gjermane Aktive VKM. Nr. 517,  Dt.30.06.2010 

5 Gjeografi dhe gjuhë italiane Aktive VKM. Nr. 517,  Dt.30.06.2010 

6 Gjuhë angleze Aktive VKM. Nr. 300, Dt.21.06.1994 

7 Gjuhë gjermane Aktive VKM. Nr. 349, Dt.10.08.1992 

8 Gjuhë frënge Aktive MASH: Vendim  nr. 39,  Dt.13.03.1998 

9 
Gjuhë italiane 

Aktive MASH: shkresënr. 2270 Prot. 

Dt.05.06.2001 

10 
Gazetari 

Aktive MASH: shkresë nr. 4709 Prot. 

Dt.19.07.2004 

11 Gazetari dhe gjuhë angleze Aktive Urdhër Ministri: nr.121,  Dt.16.03.2011 

12 
Gjuhe shqipe dhe rome 

Pezulluar VKM-ja e kuotave: Nr.565,  

Dt.27.06.2013 

MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

1 Redaktim Pezulluar VKM. Nr. 621 Dt.11.06.2009 

2 Gazetar reporter Pezulluar VKM-ja e kuotave: nr. 672 

Dt.14.09.2011 

MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

1 Gjuhësi Pezulluar VKM: 353,  Dt.12.05.2010 

2 Trashëgimi kulturore Pezulluar VKM: 620, Dt.11.06.2009 

3 Studime letrare Pezulluar VKM-ja e kuotave: Nr. 744, 

Dt.05.09.2013 

4 Studime historike Aktive Urdhër Ministri: nr. 278, Dt.04.07.2013 

5 Studime gjeografike Mbyllur Urdhër Ministri: nr. 278, Dt.04.07.2013 

DIPLOME ME KARAKTER PROFESIONAL (2-vjeçare) ME KOHË TË PLOTË 

1 Sekretarë të specializuar 

dhe administrativë 

Aktive 

Urdhër Ministri: nr. 465 , dt. 27.07.2018 
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2. FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS 

BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Aktive/ të 

pezulluara / 

të mbyllura 

Akti i lejes për hapjen 

1 Biologji-Kimi Aktive VKM. Nr. 414 Dt.12.11.1991 

2 Matematikë -Fizikë Aktive VKM. Nr. 414 Dt.12.11.1991 

3 Teknologjitë e 

informacionit 

Aktive 
VKM. Nr. 615 Dt.11.06.2009 

4 Fizikë kompjuterike Pezulluar Urdhër Ministri nr. 121 Dt.16.03.2011 

5 Matematikë Informatikë Aktive VKM-ja e kuotave: Nr. 565 

Dt.27.06.2013 

MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

1 Teknologjitë e 

informacionit 

Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 549 

Dt.16.08.2012 

2 Analist prodhimi Pezulluar VKM-ja e kuotave: nr. 744 

Dt.05.09.2013 

3 Analizë të dhënash Joaktive Urdhër Ministri: nr. 632 , dt. 27.07.2018 

MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

1 Matematikë e zbatuar Aktive VKM. Nr. 909 Dt.26.08.2009 

2 Mbrojtje mjedisi Aktive VKM. Nr. 620 Dt.11.06.2009 

DIPLOME ME KARAKTER PROFESIONAL (2-vjeçare) ME KOHË TË PLOTË 

1 Teknologji laboratori  Aktive Urdhër Ministri nr. 233 Dt.27.05.2011 

2 Mekatronikë Aktive Urdhër Ministri: nr. 456, dt. 27.07.2018 

3 Logjistikë Aktive Urdhër Ministri: nr. 466, dt. 27.07.2018 
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3. FAKULTETI EKONOMIK 

BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Aktive/ të 

pezulluara / 

të mbyllura 

Akti i lejes për hapjen 

1 Administrim Biznes Aktive MA: Vendim nr.369 Dt.10.07.1995 

2 Financë- Kontabilitet Aktive MASH: Nr. 2271 prot. Dt.05.06.2001 

3 Ekonomia dhe e drejta Aktive MASH:Nr. 4278/1 prot.Dt.01.07.2004 

4 Informatikë ekonomike Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 586 

Dt.07.07.2010 

5 Ekonomi turizëm Aktive MASH: Urdhër ministri 571 

Dt.20.11.2012 

6 Administrim biznesi dhe 

Inxhinieri 

Aktive MASH: Urdhër ministri 432 

Dt.10.09.2012 

7 Shkenca Juridike në biznes Mbyllur VKM-ja e kuotave: Nr.565 

Dt.27.06.2013 

8 Shkenca Juridike në 

sektorin publik 

Mbyllur VKM-ja e kuotave: Nr. 565 

Dt.27.06.2013 

MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

1 Ekonomia dhe e drejta në  

sektorin publik 

Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 672 

Dt.14.09.2012 

2 Financë Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 672 

Dt.14.09.2011 

3 Kontabilitet Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 672 

Dt.14.09.2011 

4 Marketing Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 672 

Dt.14.09.2011 

5 Administrim-Biznes Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 672 

Dt.14.09.2011 

6 Informatikё ekonomike Aktive VKM-ja e kuotave: Nr. 744 

Dt.05.09.2013 

MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

1 Ekonomia dhe e drejta në 

tregjet ndërkombëtare 

Aktive 

Urdhër Ministri: nr. 393 Dt.10.08.2011 

2 Marketing Aktive Urdhër Ministri: nr. 393 Dt.10.08.2011 

3 Drejtim bankar Aktive Urdhër Ministri: nr. 393 Dt.10.08.2011 

4 Menaxhim Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 652 

Dt.14.09.2011 

5 Kontabilitet dhe auditim Aktive VKM-ja e kuotave: nr. 648 

Dt.16.08.2012 
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4. FAKULTETI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT 

BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Aktive/ të 

pezulluara / 

të mbyllura 

Akti i lejes për hapjen 

1 Mësuesi për arsimin fillor Aktive Urdhër Ministri. Nr.88 Dt.27.02.2013 

2 Mësuesi për arsimin 

parashkollor 

Aktive MA: Vendim nr 369 Dt.10.07.1995 

3 Edukim qytetar Aktive VKM-ja e kuotave nr. 560 

Dt.12.08.2005 

4 Punonjës social Aktive MASH:Nr. 4278 prot. Dt.01.07.2004 

5 Psikologji Aktive VKM-ja e kuotave nr. 560 

Dt.12.08.2005 

6 Filozofi-Sociologji Aktive VKM-ja e kuotave nr. 560 

Dt.12.08.2005 

7 Edukim fizik dhe sporte Aktive VKM. Nr. 615 Dt.11.06.2009 

MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

1 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për 

Matematikë-Fizikë me 

profil minor në Informatikë 

Aktive 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

2 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për 

Matematikë-Informatikë  

me profil minor në Fizikë 

Aktive 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

3 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Biologji-

Kimi me profil minor në 

Edukim Shëndetësor dhe 

Mjedisor 

Aktive 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

4 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë të 

Huaj Anglisht me profil 

minor në Gjuhë Shqipe 

Aktive 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

5 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë të 

Huaj Frëngjisht me profil 

minor në Gjuhë Shqipe 

Pezulluar 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

6 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë të 

Huaj Italisht me profil 

minor në Gjuhë Shqipe 

Pezulluar 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

7 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë të 

Huaj Gjermanisht me profil 

Pezulluar 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 
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minor në Gjuhë Shqipe 

8 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Histori-

Gjeografi me profil minor 

në Edukatë Qytetare 

Aktive 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

9 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Edukatë 

Qytetare-Histori me profil 

minor në Gjeografi 

Pezulluar 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

10 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Edukatë 

Qytetare-Gjeografi me 

profil minor në Histori 

Aktive 

Urdhër Ministri nr. 477, Dt.09.10.2012 

11 Mësuesi në Arsimin e 

Mesëm të Ulët për Gjuhë 

Shqipe dhe Letërsi  

Aktive 

VKM. Nr. 1290, Dt.24.09.2008 

12 Mësuesi në Edukim fizik 

dhe sporte me profil minor 

në Edukim shëndetësor  

Aktive 

VKM-ja e kuotave: nr. 549, 

Dt.16.08.2012 

13 Punonjës social me fëmijët 

dhe familjen 

Aktive 

VKM.  Nr. 684, Dt.25.08.2010 

14 Psikolog në institucione Aktive VKM.  Nr. 684, Dt.25.08.2010 

15 Drejtim dhe administrim 

arsimi 

Aktive 

Urdhër Ministri nr. 122, Dt.16.03.2011 

16 Shërbimi i provës Aktive  Urdher Ministri. Nr. 369, Dt.05.09.2013 

MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

1 Psikologji edukimi  Urdhër Ministri nr. 90 Dt.24.02.2011 

2 Mësuesi për arsimin fillor Aktive Urdhër Ministri nr. 541, Dt.09.11.2012 

dhe 571, Dt.20.11.2012 

3 Shërbime sociale Aktive Urdher Ministri. nr. 369, Dt.05.09.2013 

DIPLOME ME KARAKTER PROFESIONAL (2-vjeçare) ME KOHË TË PLOTË 

1 Edukatorë për fëmijët (0-3 

vjeç). 

 

Urdhër Ministri: nr. 538 , dt. 07.09.2018 
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5. FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

BACHELOR ME KOHË TË PLOTË 

Nr  Emërtimi i programit Aktive/ të 

pezulluara / 

të mbyllura 

Akti i lejes për hapjen 

1 Infermieri e përgjithshme Aktive MASH: Nr. 2273 prot. Dt.05.06.2001 

2 Infermieri-Mami Aktive MASH: Nr. 3902 prot. Dt.09.06.2005 

3 Fizioterapi Aktive Urdhër Ministri: nr. 432, Dt10.09.2012 

4 Logopedi Aktive VKM-ja e kuotave: Nr. 565, 

Dt.27.06.2013 

5 Imazheri Aktive VKM-ja e kuotave: Nr. 565, 

Dt.27.06.2013 

6 Teknik Laboratori Aktive VKM-ja e kuotave: Nr. 565, 

Dt.27.06.2013 

MASTER PROFESIONAL  ME KOHË TË PLOTË 

1 Menaxhim infermieror Aktive Urdhër Ministri: nr. 122, Dt.16.03.2011 

2 Infermieri kirurgjikale Aktive VKM-ja e kuotave: Nr. 744, 

Dt.05.09.2013 

3 Teknik laboratori Aktive Urdhër Ministri: nr. 625, dt. 05.10.2018 

4 Fizioterapi Aktive Urdhër Ministri: nr. 624, dt. 05.10.2018 

5 Teknik imazherie Aktive Urdhër Ministri: nr. 621, dt. 05.10.2018 

6 Logopedi Aktive Urdhër Ministri: nr. 623, dt. 05.10.2018 

MASTER I SHKENCAVE ME KOHË TË PLOTË 

1 Infermieri Aktive Urdhër Ministri: nr. 432, Dt10.09.2012 

2 Mami Aktive VKM-ja e kuotave: Nr. 744, 

Dt.05.09.2013 
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ii) UE informon mbi marrjen e lejes për hapjen e programit të studimit që është në proces 

vlerësimi si dhe për programe që ofrojnë formim të vazhdueshëm për të tretë apo për 

zhvillimin profesional të personelit të tyre. Këto të dhëna shoqërohen me numrin dhe datën e 

aktit për hapjen, për pezullimin ose për mbylljen e programit të studimit. 

 

1. FAKULTETI EKONOMIK 

Nr  Emërtimi i programit Në proces vlerësimi Lloji i programit 

1 Ekonomiks Në proces vlerësimi Program i ciklit të parë 

2 Administrim publik Në proces vlerësimi Program i ciklit të dytë, MP 

3 Vlerësim projektesh Në proces vlerësimi Program i ciklit të dytë, MP 

4 Financë Në proces vlerësimi Program i ciklit të dytë, MP 

5 Administrim publik Në proces vlerësimi Program i ciklit të dytë, MSH 

6 Informatikë ekonomike Në proces vlerësimi Program i ciklit të dytë, MP 

 

2. FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

Nr  Emërtimi i programit Në proces vlerësimi Lloji i programit 

1 Romanistikë dhe turizëm Në proces vlerësimi Program studimi me karakter 

profesional (2 vjeҫar) 

 

iii) UE pasqyron në raportin vjetor përshtatshmërinë e programeve të studimit me misionin e 

institucionit, realizimin e synimeve të programit të studimit nga ana e përmbajtjes dhe lidhjen 

e rëndësinë e programeve të studimit nisur nga vlerësimi i nevojave. 

 

Të gjitha të dhënat dhe vlerësimet gjatë këtyre viteve të tranzicionit e kanë renditur papunësinë 

si një ndër problemet kryesore të shqiptarëve. Qeveria shqiptare me të drejtë e ka vënë fokusin 

te punësimi dhe zhvillimi cilësor i forcës së punës, në përputhje me vizionin dhe Direktivat e 

Bashkimit Evropian, Strategjisë Evropiane të Punësimit 2020 si dhe kërkesave për integrimin 

evropian të  Shqipërisë.  

Në këtë aspekt njësitë bazë të UE janë përpjekur që krahas programeve ekzistuese dhe me 

traditë në sistemin tonë arsimor, të bëjnë edhe riorganizime dhe hapje të programeve të reja. 

Konkretisht gjatë vitit të kaluar, në përshtatje me legjislacionin në fuqi, u riorganizuan 

programet e ciklit të dytë “Master Profesional” dhe u hapën 5 programe të reja për ciklin e dytë 

dhe 4 programe 2-vjeçare me karakter profesional. 

Nisur edhe nga fakti se arsimi i lartë profesional është ajo shkallë e nivelit arsimor, e cila 

kombinon shkathtësitë praktike me kurrikula teorike dhe përgatit studentët për tregun e punës. 

Kështu nga analiza e tregut të punës u pa e arsyeshme të realizohej hapja e programeve 

studimore, me karakter profesional në Mekatronikë, Logjistikë,  Sekretarë të specializuar dhe 

administrativë, Edukatore për fëmijët (0-3 vjeç).  

Hapja e këtyre  programeve profesionale motivohet në radhë të parë nga dëshira për t‟u ofruar 

gjithë maturantëve një mundësi më shumë për të studiuar në një fushë të arsimit profesional. 

Njëkohësisht meqënëse kandidatët që aplikojnë për t‟u pranuar në programet e studimeve 2-

vjeçare me karakter profesional, nuk e kanë për detyrim të plotësojnë kriterin e notës mesatare 

të parashikuar në VKM, ne e konsiderojmë këtë grup si një grup interesi për të ndjekur këto 

studime.     

Programet e studimit, me karakter profesional synojnë t‟u përgjigjen sfidave të shoqërisë me 

qëllim nxitjen e punësimit.  
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e) Ndryshimet në statutin apo rregulloret e UE, si dhe të dhëna për Njësinë e Sigurimit të 

Brendshëm të Cilësisë.  

 

Aktualisht Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” funksionon mbi bazën e Statutit të 

miratuar  me vendim nr. 10 datë 24.07.2017 nga Senati Akademik dhe Urdhër nr. 144, datë 

26.03.2018 të MASR.  

Me daljen e akteve të reja nënligjore dhe udhëzimeve përkatëse Universiteti ynë është duke e 

ripunuar statutin në zbatim të këtyre akteve të reja nënligjore. 

Universiteti ka qënë gjithmonë i angazhuar për sigurimin e brendshëm të cilësisë dhe ka kryer 

procesin e vlerësimit të brendshëm. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC) është 

ngritur si njësi e përhershme për të kontrolluar dhe garantuar përmbushjen e standardeve në këtë 

drejtim. 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC) ka në përbërje të saj personelin si vijon: 

- Përgjegjësi; veprimtaria e të cilit është e fokusuar në zbatimin e drejtpërdrejtë të 

procedurave dhe standardeve të përcaktuara me ligj/akt nënligjor ose të hartuara nga 

institucioni i arsimit të lartë. 

- Dy specialistë; të cilët kryejnë punën brenda udhëzimeve të përgjithshme lidhur me 

objektivat dhe afatet e përfundimit të detyrave të caktuara nga përgjegjësi. 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ka këto detyra:  

 Evidenton problematikat e lidhura me mësimin. 

 Evidenton dhe ndjek problematikat e lidhura me cilësinë e mësimdhënies.  

 Siguron bazën e të dhënave për cilësinë e mësimdhënies.  

 Bën vlerësimin periodik të rezultateve të veprimtarive mësimore dhe kërkimore shkencore.  

 Merr në dorëzim dhe kontrollon programet lëndore dhe programet e studimit.  

 Realizon studime për të vlerësuar ecurinë e punësimit të studentëve dhe efikasitetin e 

programeve të studimit.  

 Organizon dhe ndjek zhvillimin e pyetësorit studentor për cilësinë e mësimdhënies për çdo 

program studimi. 

 Organizon dhe ndjek zhvillimin e pyetësorit institucional. 

 Realizon orientimin dhe udhëheqjen metodike të procedurave të veprimit për vlerësimin e 

brendshëm në njësinë bazë dhe njësitë kryesore. 

 Bën vlerësimin e performancës së stafit akademik. 

 Nxit veprimtarinë për përmirësimin e cilësisë në UE. 

 Merr pjesë në programet e trajnimit dhe në takimet që lidhen me cilësinë në arsimin e lartë. 

 Bashkëpunon me ASCAL për procesin e vlerësimit dhe akreditimit. 

 Udhëzon njësitë për përgatitjen e raporteve të vlerësimit për programet dhe veprimtaritë që 

mbulojnë. 

 Merr pjesë në grupin e vlerësimit të brendshëm të cilësisë për përgatitjen e raportit të 

vlerësimit të brendshëm. 

 Bashkëpunon me NJSBC-të e institucioneve të tjera të arsimit të lartë për të shkëmbyer 

përvojë dhe për të rritur cilësinë e arsimit të lartë në Shqipëri.        
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f) Parashikimi 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.  

 
Tabela për shpërndarjen dhe realizimin e ngarkesës mësimore për vitin akademik 2017-2018 

Nr Departamentet 
dhe 

fakultetet 

Personel 
efektiv 

Norma Ngarkesa Personel 
joefektiv 

Ngarkesa Orë që 
duhen 

mbuluar 
1 Matematikë 11 2500 4856 18 2571.5 4927.5 
2 Informatikë 7 1691 3700 27 4483.1 6492.1 
3 Biologji 11 2090 4720 14 2424.1 5054.4 
4 Kimi 7 1600 2872 8 891.9 2163.9 
5 Fizikë 7 1600 3280 9 140.5 3085.3 

FSHN 43 9481 19428 76 11776.2 21723.2 
1 Infermieristikë 7 1650 4608 45 6778.9 9736.9 
2 Lëndë klinike 7 1520 3367.8 23 3225.4 5073.2 

3 Lende paraklinike 6 1430 3331.6 32 4487.7 6389.3 
4 Qendra KZHMD 7 1486 3697 24 3917.1 6128.1 

FSHMT 27 6086 15004.4 124 18409.1 27327.5 
1 Gjuhë shqipe 9 1842 3783 17 2372.7 4313.7 
2 Letërsi gazetari 11 2990 4149.5 21 2871.9 4031.4 
3 Histori gjeografi 9 1990 3963 34 4673 6646 
4 Gjuhë angleze dhe 

gjermane 
17 4320 7219 40 2484.3 5383.3 

5 Gjuhë italiane dhe 

frënge 
9 2250 4341 32 4421.6 6512.6 

6 Qendra-QSBA 5 330 1432   1102 

FSHH 60 13722 24887.5 144 16823.5 27989 
1 Psikologji 6 1338 2933 24 3007.4 4602.4 
2 Shkenca Sociale 9 2250 4776 8 1246.5 3772.5 
3 Metodologji e 

mësimdhënies 
11 2540 4938 11 1840 4238 

4 Edukim qytetar 6 1510 2578 15 2002 3070 
5 Edukim fizik dhe 

sporte 
7 1810 3470 32 4157.4 5817.4 

6 Qendra-QKZHE 6 1390 2609   1219 

FSHE 45 10838 21304 90 12253.3 22719.3 
1 Adminis. biznes 7 1350 3034 13 1828.6 3512.6 
2 Marketing inxh. 7 1650 3465 15 1988.4 3803.4 
3 Financë kontabil. 10 2740 5101 19 2384.6 4745.6 
4 Ekonomiks 8 1990 3891 11 1379.6 3280.6 
5 I së drejtës 8 1580 3483 22 2807.5 4710.5 

FE 40 9310 18974 80 10388.7 20052.7 

TOTALI 215 49437 99109.5 514 69650.8 119419.3 

 

Pranë strukturave të Rektoratit gjendet planifikimi dhe realizimi analitik për secilin nga personeli 

akademik me kohë të plotë dhe të pjesshme; sipas planeve dhe programeve mësimore; sipas 

udhëzimeve përkatëse për normat mësimore, raportin e leksioneve, seminareve dhe veprimtarive 

të tjera. 
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g) Të dhëna për gjurmimin e studentëve që kanë përfunduar studimet për secilin program 

studimi që UE ofron, të shoqëruar me burimin e informacionit dhe adresën ku konfirmohet 

informacioni, duke specifikuar:  

i) Përqindjen e punësimit të të diplomuarve, nëse institucioni deklaron se programet e 

ofruara përgatisin për një karrierë apo profesion të caktuar; 

ii) Përqindjen e të diplomuarve që kalojnë provimin e shtetit dhe licensohen, kur programi i 

studimit ka lidhje me një profesion të rregulluar;  

 

i) Përqindjen e punësimit të të diplomuarve, nëse institucioni deklaron se programet e 

ofruara përgatisin për një karrierë apo profesion të caktuar.  
Universiteti i Elbasanit ka marrë dhe është duke marrë informacion në vijimësi për studentët 
që janë diplomuar në programet tona të studimit. Informacioni i marrë është në përpunim dhe 
saktësim për të gjitha të dhënat e marra; krahas vështirësive të hasura. Strukturat tona pranë 
Rektoratit, janë në kontakt të vazhdueshëm me të diplomuarit, por edhe në kontakte zyrtare 
me institucione, ndërmarrje, organe qendrore dhe lokale, biznese etj. për nxitjen e politikave të 
punësimit, njohjen e kërkesave dhe nevojave për punësim si dhe vlerësime nga puna e të 
diplomuarve në këto struktura. Si një qendër për zhvillimin rajonal, Universiteti i Elbasanit ka 
bashkëpunim dhe marrëveshje me mjaft institucione dhe partnerë lokalë dhe rajonalë të cilët 
kanë punësuar vitet e fundit një numër të konsiderueshëm nga të diplomuarit, sipas treguesve 
në vijim: 

Nr. Institucioni Numri i të 

punësuarve 
Fusha ku janë diplomuar personat me 

përqindje më të lartë punësimi 
1 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan 2193 Mësuesi etj. 

2 Universiteti i Elbasanit  

"Aleksandër Xhuvani" 

169 Mësuesi, Ekonomi, IT, shkenca juridike punonjës social 

etj. 

3 Zyra Arsimore Librazhd - - 

4 Zyra Arsimore Gramsh 290 Mësuesi etj. 

5 Zyra Arsimore Peqin - - 

6 Bashkia Elbasan - - 

7 Bashkia Librazhd 33  

8 Bashkia Prrenjas 28 Ekonomi, IT, mësuesi, punonjës social etj. 

9 Bashkia Belsh 23 Ekonomi, shkenca juridike, IT etj. 

10 Bashkia Cërrik 38 Ekonomi, IT, punonjës social etj. 

11 Bashkia Gramsh 24 Mësuesi, ekonomi etj. 

12 Bashkia Peqin 12  

13 Prefekti i Qarkut Elbasan 13 Ekonomi, shkenca juridike etj. 

14 

Këshilli i Qarkut Elbasan 

34 Punonjës  social; psikologji, ekonomi, mësuesi, filozofi-

sociologji etj.  

15 Posta Shqiptare Elbasan 63 Ekonomi, shkenca sociale, mësuesi etj. 

16 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore 

Elbasan 

51 Punonjës social, ekonomi, mësuesi etj. 

17 Drejtoria e ALUIZNI-t Elbasan 24 Ekonomi, IT, shkenca juridike etj. 

18 Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Elbasan 

17 Ekonomi etj. 

19 Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan 25 Ekonomi etj. 

20 

Qendra Spitalore "Xhaferr Kongoli" Elbasan 

193 Infermieri, mami, ekonomi, biokimi, psikologji, punonjës 

social etj. 

21 

Spitali Psikiatrik "Sadik Dinçi" Elbasan 

50 Infermieri, mami, ekonomi, biokimi, psikologji, punonjës 

social etj. 

22 IEVP Elbasan - - 

23 IEVP Peqin (Burgu) 18 Psikologji, punonjës social, ekonomi etj. 

24 

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Elbasan 

40 Infermieri, ekonomi, biokimi, psikologji, punonjës social 

etj. 

25 AKU Elbasan - - 
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ii)  përqindja e të diplomuarve që kalojnë provimin e shtetit dhe licensohen, kur programi i 

studimit ka lidhje me një profesion të rregulluar.  

 
Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ka kërkuar informacion zyrtar pranë QSHA-së 
për studentët e diplomuar nga ana jonë të cilët kanë dhënë provimet e shtetit dhe sa prej tyre 
e kanë kaluar këtë provim, por nuk kemi marrë përgjigje zyrtare. Kemi informacion se për 
programet e mësuesisë përqindja e të diplomuarve që kalojnë provimin e shtetit dhe 
licensohen është rreth 60% dhe për programet e shkencave mjekësore teknike është mbi 90%. 

 

 

 

h) Të dhëna për këshillat studentorë, përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të UE dhe në 

Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë.  

 

 

Këshilli Studentor në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” funksionon mbi bazën e 

Statutit të Këshillit Studentor.  Në Këshillin Studentor janë anëtarë  përfaqësues nga të gjitha 

programet e studimit për çdo vit. 

 

 

i) Vlerësime të IAL-së dhe rekomandime të mundshme për ministrinë, si dhe një përshkrim të 

ndërveprimit të IAL-së me strukturat e varësisë të ministrisë, duke përfshirë edhe:  

i) një vlerësim të përgjithshëm të komunikimit me ministrinë dhe institucionet në varësi të saj, 

duke theksuar mbi përmirësimet e mundshme në këtë komunikim; 

ii) vlerësime dhe rekomandime për ndryshime të sistemit apo akteve ligjore e nënligjore në fuqi 

që ndikojnë në veprimtarinë e IAL-së, të shoqëruar me arsyetime të hollësishme. 

 

Bashkëpunimi i Universitetit të Elbasanit me MASR ka qenë në vijimësi korrekt  dhe bashkëpunues, 

në të gjitha drejtimet e komunikimit me të gjitha strukturat e saj. 

 

 

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;  

SENATI AKADEMIK I UNIVERSITETETIT 

Nr. Emri, mbiemri Fakulteti Përfaqësues të  studentëve 

1. Studim Hysa FSHMT Anëtar Senati 

2. Shpëtim Hala FE Anëtar Senati  
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vi) pjesëmarrjen e studentëve në projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mbështetjen për 

lëvizshmërinë e tyre;  

vii) përqindjen e studentëve kalues në vit dhe përqindjen e atyre që diplomohen;  

viii) një vlerësim të përgjithshëm mbi cilësinë e studentëve dhe vlerësimin e tyre për secilin cikël dhe 

program studimi.  

 

i) Numri i përgjithshëm të studentëve të regjistruar dhe atyre të diplomuar sipas niveleve 

dhe programeve të studimit.  

 

Numri i studentëve dhe kapacitetet pritëse  

Fakulteti Numri i studentёve për vitin akademik 2017-2018 dhe kapacitetet pritёse 
Viti  

i parё 

Viti 

i dytё 

Viti i  

tretё 

Gjithsej Pa vitin  

e fundit 

Tё pritshёm 

pёr  2018-2019 
Kapacitete pritёse 

pёr 2018-2019 

FSHN 475 502 459 1421 873 706 1574 

FSHH 631 736 1337 2704 1333 845 2186 

FSHE 1005 937 393 2286 1453 1473 2926 

FE 1022 611 415 2048 1255 1510 2765 

FSHMT 1133 795 736 2664 1471 1209 2680 

TOTALI 4266 3581 3340 11187 6385 5743 12131 

 

Për vitin akademik 2017-2018 pati rreth 18 000 aplikime (në dy raunde)  për të vijuar 

programet e studimit të ciklit të parë në Universitetin e Elbasanit. Senati akademik i 

Universitetit, bazuar 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”, me 

propozimet e njësive kryesore, përcaktoi kriteret e pranimit për studentët e ciklit të parë të 

studimit si vijon: 

- Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e 

maturës shtetërore, në masën 50% (mesatare e thjeshtë). 

- Nota mesatare e gruplëndëve (për të gjitha vitet ku shtrihen lëndët), të përzgjedhura 

nga fakultetet për çdo program studimi të ciklit të parë, në masën 50%.  

 

Formula e llogaritjes së pikëve është si më poshtë: 

- Për programin e studimit Edukim fizik e sporte: (nota mesatare/10 x 50 + (pikët e 

konkursit/70x50).  

- Për të gjitha programet e studimit: (nota mesatare/10 x 50 + (nota mesatare e 

gruplëndëve/10x50). 

Regjistrimet në ciklin e parë të vitit akademik 2017-2018, janë me tregues sasiorë dhe 

cilësorë të pritshëm. 

Studentë të regjistruar gjithsej  janë 1887 ose afërsisht 61% e kuotave të kërkuara. 

 

Regjistrimet në ciklin e parë të vitit akademik 2017-2018  
Nr. Fakulteti % Regjistrimi Kuota Regjistrime Kuota tё lira 

1 Fakulteti i Shkencave Humane 48.01 629 302 327 

2 Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs 42.67 450 192 258 

3 Fakulteti i Shkencave MjekёsoreTeknike 90.31 640 578 62 

4 Fakulteti i Shkencave tё Edukimit 69.74 575 401 174 

5 Fakulteti Ekonomik 51.75 800 414 386 

 Totali 60.99 3094 1887 1207 
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Në programet e studimit sipas fakulteteve, kemi një rritje të cilësisë së pranimeve; janë me notë 

mesatare mbi 7,5 rreth 40% e të regjistruarve.  

Pothuajse në çdo program studimi ka të regjistruar 10-15 studentë me notë mesatare 7-8 etj.  
 

Numri i studentëve të regjistruar për programet e ciklit të dytë MP/MSH të vitit akademik 

2017-2018  

Fakulteti Programi i studimit MP/MSH Nr. i st. të regjistruar 

 

 

Fakulteti  

 

Ekonomik 

Ekonomia dhe e drejta në tregjet ndërkombëtare  Msc 21 

Drejtim bankar Msc 19 

Kontabilitet dhe auditim Msc 49 

Menaxhim Msc 24 

Marketing Msc 25 

Financë MP 68 

Marketing MP 27 

Administrim biznes MP 33 

Kontabilitet MP 18 

Informatikë Ekonomike MP 38 

Ekonomia dhe e drejta në sektorin publik MP 52 

Fakulteti i  

Shkencave  

Mjekësore  

Teknike 

Menaxhim infermieror MP 74 

Infermieri kirurgjikale MP 60 

Mami Msc 70 

Infermieri Msc 116 

Fakulteti i  

Shkencave  

Humane  

Gjuhësi  Msc 11 

Studime historike Msc 13 

Gazetar reporter MP 0 

Fakulteti i  

Shkencave 

 të  

Natyrës 

Mbrojtje mjedisi Msc 22 

Matematikë e zbatuar Msc 13 

Teknologjitë e informacionit MP 50 

Analist prodhimi MP 0 

 

 

 

Fakulteti i  

Shkencave 

 të  

Edukimit 

AMU matematikë-fizikë MP 18 

AMU matematikë-informatikë MP 42 

AMU biologji-kimi MP 45 

AMU gjuhë frënge MP 0 

AMU gjuhë angleze MP 35 

AMU gjuhë italiane MP 0 

AMU gjuhë gjermane MP 0 

AMU gjuhë-letërsi shqipe MP 51 

AMU histori-gjeografi MP 80 

AMU Edukatë qytetare-histori MP 22 

AMU Edukatë qytetare-gjeografi MP 0 

AMU Edukim fizik e sporte MP 62 

Drejtim administrim arsimi MP 21 

Psikolog në institucione MP 31 

Punonjës social MP 18 

Shërbim prove MP 21 

Psikologji edukimi Msc 11 

Shërbime sociale Msc 32 

Arsim fillor Msc 120 

Totali i studentëve sipas kuotave dhe regjistrimeve:             plani 2255, regjistruar 1412 
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Numri i studentëve të diplomuar për programet e ciklit të parë të  

vitit akademik 2017-2018  

NR FAKULTETI 

EMËRTIMI I PROGRAMIT 

 TË  STUDIMIT 

NUMRI I TË 

DIPLOMUARVE 
1 FSHH  Gjuhë shqipe dhe Letërsi  73 

2 FSHH  Gjuhë shqipe dhe frënge  12 

3 FSHH  Histori - Gjeografi  67 

4 FSHH  Histori dhe gjuhë gjermane  7 

5 FSHH  Gjeografi dhe Gjuhë Italiane  47 

6 FSHH  Gjuhë Angleze  100 

7 FSHH  Gjuhë Gjermane  10 

8 FSHH  Gjuhë Frënge  18 

9 FSHH  Gjuhë Italiane  27 

10 FSHH  Gazetari  44 

11 FSHH  Gazetari dhe Gjuhë Angleze  31 

12 FSHH  Gjuhe shqipe dhe rome  7 

I FSHH TOTALI 443 

1 FSHN  Biologji - Kimi  84 

2 FSHN  Matematikë - Fizikë  48 

3 FSHN  Teknologjitë e Informacionit  73 

4 FSHN  Teknologji Laboratori(2 vjeçar)  31 

5 FSHN  Fizikë Kompjuterike  24 

8 FSHN  Matematikë Informatike  5 

II FSHN TOTALI 265 

1 FSHMT  Infermieri e Përgjithshme  111 

2 FSHMT  Infermieri - Mami  62 

3 FSHMT  Fizioterapi  60 

4 FSHMT  Logopedi  56 

5 FSHMT  Imazheri  23 

6 FSHMT  Teknik Laboratori   54 

III FSHMT TOTALI 366 

1 FSHE  Mësuesi për Arsimin Fillor   69 

2 FSHE  Mësuesi për Arsimin Parashkollor  62 

3 FSHE  Edukim Qytetar  37 

4 FSHE  Punonjës Social  56 

5 FSHE  Filozofi - Sociologji  29 

7 FSHE  Psikologji  39 

8 FSHE  Edukim Fizik dhe Sporte  63 

IV FSHE TOTALI 355 

1 FE  Administrim - Biznes  59 

2 FE  Financë - Kontabilitet  66 

3 FE  Ekonomia dhe e Drejta  55 

4 FE  Informatikë Ekonomike  58 

5 FE  Ekonomi Turizmi  20 

6 FE  Administrim Biznesi dhe Inxhinieri  21 

7 FE  Shkenca Juridike në Biznes  23 

8 FE  Shkenca Juridike në Sektorin Publik  35 

V FE TOTALI 337 

  UE  TOTALI 1766 
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Numri i studentëve të diplomuar për programet e ciklit të dytë Master profesional 

të vitit akademik 2017-2018  

Nr 

Njësia 

kryesore 

EMERTIMI I PROGRAMIT 

 TË  STUDIMIT 

Cikli 

i 

dytë 

Nr. i te 

diploma 

arve 

1 FSHH Redaktim MP   

2 FSHH Gazetar reporter MP 1 

3 FSHH Gazetari sportive MP   

I FSHH TOTALI MP 1 

1 FSHN Teknologjitë e informacionit MP 51 

2 FSHN Analist prodhimi  MP   

II FSHN TOTALI 

 
51 

1 FE Financë MP 49 

2 FE Kontabilitet MP 16 

3 FE Marketing MP 22 

4 FE Administrim-Biznes MP 27 

5 FE Ekonomia dhe e drejta në sektorin publik MP   

6 FE Informatikë Ekonomike MP 29 

III FE TOTALI 

 
143 

1 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Matematikë-Fizikë me profil minor në 

Informatikë MP 35 

2 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Matematikë-Informatikë  me profil minor në 

Fizikë MP   

3 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Biologji-Kimi me profil minor në Edukim 

Shëndetësor dhe Mjedisor MP 24 

4 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Gjuhë të Huaj Anglisht me profil minor në 

Gjuhë Shqipe MP 39 

5 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Gjuhë të Huaj Frengjisht me profil minor në 

Gjuhë Shqipe MP 6 

6 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Gjuhë të Huaj Italisht me profil minor në 

Gjuhë Shqipe MP 1 

7 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Gjuhë të Huaj Gjermanisht me profil minor në 

Gjuhë Shqipe MP   

8 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Histori-Gjeografi me profil minor në Edukatë 

Qytetare MP 48 

9 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Edukatë Qytetare-Histori me profil minor në 

Gjeografi MP 1 

10 FSHE 

Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Edukatë Qytetare-Gjeografi me profil minor në 

Histori MP 25 

11 FSHE Mësuesi në Arsimin e Mesëm të Ulët për Gjuhë Shqipe dhe Letërsi  MP 51 

12 FSHE Mësuesi në Edukim fizik dhe sporte me profil minor në Edukim shëndetësor  MP 54 

13 FSHE Punonjës social me fëmijët dhe familjen MP 18 

14 FSHE Psikolog në institucione MP   

15 FSHE Drejtim dhe administrim arsimi MP 14 

16 FSHE Shërbimi i provës MP 23 

IV FSHE TOTALI 

 
339 

1 FSHMT Menaxhim infermieror MP 58 

2 FSHMT Infermieri kirurgjikale MP 31 

V FSHMT TOTALI   89 

  UE GJITHSEJ   623 
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Numri i studentëve të diplomuar për programet e ciklit të dytë Master i shkencave 

të vitit akademik 2017-2018  

Nr 

Njësia 

kryesore 

EMERTIMI I PROGRAMIT 

 TË  STUDIMIT 

Cikli i 

dytë 

NUMRI I TE 

DIPLOMUARVE 

1 FSHH Gjuhësi MSH 6 

2 FSHH Trashëgimi kulturore MSH 1 

3 FSHH Studime letrare MSH   

4 FSHH Studime historike MSH 6 

5 FSHH Studime gjeografike MSH   

I FSHH TOTALI 

 
13 

1 FSHN Matematikë e zbatuar MSH   

2 FSHN Mbrojtje mjedisi MSH 8 

II FSHN TOTALI 

 
8 

1 FE Ekonomia dhe e drejta në tregjet ndërkombëtare MSH 11 

2 FE Marketing  MSH 11 

3 FE Drejtim bankar MSH 11 

4 FE Menaxhim MSH 14 

5 FE Kontabilitet dhe Auditim MSH 24 

III FE TOTALI 

 
71 

1 FSHE Mësuesi për Arsimin Fillor  MSH 91 

2 FSHE Psikologji edukimi MSH 9 

3 FSHE Shërbime sociale MSH 16 

IV FSHE TOTALI 

 
116 

1 FSHMT Infermieri MSH 28 

2 FSHMT Mami MSH 34 

V FSHMT TOTALI 

 
62 

  UE GJITHSEJ MSH 270 

 

ii) Numri i 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. 

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” si programe me prioritet kombëtar ka 

programet e studimit në mësuesi, ku vijojnë studimet 4103 studentë për të dyja ciklet e 

studimit. 

Numri i përgjithshëm i studentëve të cilët ndjekin programet e studimit në ciklin e parë të 

studimeve “Bachelor” në fushën e mësuesisë është 3170 studentë. 

Numri i përgjithshëm i studentëve të cilët ndjekin programet e studimit në ciklin e dytë të 

studimeve “Master” në fushën e mësuesisë është 933 studentë. 

 

iii) Numri i studentëve të shkëlqyer. 

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për ciklin e parë të studimeve “Bachelor” 

numri i studentëve të shkëlqyer është 3 (tre). Në nivel Universiteti ka një numër të 

konsiderueshëm studentësh me notë mesatare mbi 9; janë mbi 157 (njëqind e pesëdhjetë e 

shtatë) studentë  për ciklin e parë dhe  për ciklin e dytë të studimeve sipas tabelës në vijim: 
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Nr. Fakulteti Numri i studentëve 
1 FSHN 12 
2 FSHH 29 
3 FSHE 37 
4 FE 57 
5 FSHMT 22 

 

iv) Numri i 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) Numri i studentëve që kanë përfituar bursa dhe numrin e atyre që kanë përfituar nga përjashtimi 

apo reduktimi i tarifave të shkollimit. 

Numri i studentëve për vitin akademik  2017-2018  që kanë  përfituar bursë  është 213. 

Numri i studentëve  për vitin akademik  2017-2018  që kanë përfituar  gjysëm burse është 

641. 
Numri i studentëve për vitin akademik 2017-2018  që kanë  përftuar nga përjashtimi apo 

reduktimi i tarifave të shkollimit  është 1383. 

 

Tabela e numrit të studentëve të transferuar për program  të parë dhe program të dytë studimi 

NR FAKULTETI 

PROGRAMI 

 I  STUDIMIT 

Transferuar  

në UE 

Transferuar 

nga UE 

Program i 

dytë 

1 FSHH  Gjuhë Angleze    5 

 2 FSHN  Biologji - Kimi  1 

 

1 

3 FSHN  Teknologjitë e Informacionit  3 

  4 FSHN Mekatronikë 

  

1 

5 FSHMT  Infermieri e Përgjithshme  10 

 

14 

6 FSHMT  Fizioterapi  

 

4 1 

7 FSHMT  Logopedi  

 

3 

 8 FSHMT  Teknik Laboratori   1 

  9 FSHE  Mësuesi për Arsimin Fillor   1 1 1 

10 FSHE  Mësuesi për Arsimin Parashkollor  

 

2 

 11 FSHE  Edukim Qytetar  

 

2 

 12 FSHE  Punonjës Social  

 

1 1 

13 FSHE  Filozofi - Sociologji  

 

10 

 14 FSHE  Psikologji  

 

1 

 15 FSHE  Edukim Fizik dhe Sporte  1 1 1 

16 FE  Administrim - Biznes  1 9 

 17 FE  Financë - Kontabilitet  2 5 

 18 FE  Ekonomia dhe e Drejta  

 

10 

 19 FE  Informatikë Ekonomike  

 

18 

 20 FE  Ekonomi Turizmi  1 2 

 21 FE  Administrim Biznesi dhe Inxhinieri  

 

3 

 22 FE  Shkenca Juridike në Biznes  1 

  23 FE  Shkenca Juridike në Sektorin Publik  1 

  

 
UE TOTALI 23 77 20 
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vi) Pjesëmarrja e studentëve në projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mbështetjen për 

lëvizshmërinë e tyre. 

Përfshirja e studentëve të UE në projektet e mobiliteteve 2017-2018 

NR STUDENTI UNIVERSITETI PRITES 

1  Tea  Gjata Universiteti i   Ludëigshafen,GE 

2 Xhuliana Tahiri Universiteti i   Ludëigshafen,GE 

3 Gersa Ymeri Universiteti i Ludëigshafen,GE 

4 Denis Korreshi Dabrova Gornica 

5 Hajrie Dushku Dabrova Gornica 

6 Stela Zyma Univ. Iasit, Rumani 

7 Gentian Guni Universeti  Staffordshire, UK 

8 Ornela Kuqi Universiteti Staffordshire,UK 

9 Blerim Karaj D. A. Tsenov Academy of Economics, Bullgari 

10 Engin Hasa University of Economics - Varna, Bullgari 

11 Xhuljeta Bicaku Istanbul Technical University, Turqi 

12 Arjola Tashi Istanbul Technical University, Turqi 

13 Xheni Haxhi Istanbul Technical University, Turqi 

14 Megisa Xhakoj Mendel university in Brno, Çeki 

15 Tea Dulellari Mendel university in Brno, Çeki 

16 Ira Sefa Mendel university in Brno, Çeki 

17 Tixhensa Dollani Mendel university in Brno, Çeki 

18 Kristi Cane Cracoë University of Economy, Poloni 

19 Silvan Mucaj Cracoë University of Economy, Poloni 

20 Albana Pishaj Universiteti Catholic i Lublinit Poloni 

21 Hygerta Sopaj Universiteti Catholic i Lublinit Poloni 

22 Xhulian Cekrezi Universiteti Nicola Koperniku, Poloni 

23 Sara Gava Universiteti Nicola Koperniku, Poloni 

24 Sindi Lifa Andrei Şaguna University, Rumani.  

25 Anisa Hyka Andrei Saguna, Rumani 

26 Aurel Berdufi Masaryk University, Çeki 

27 Marinela Muca Masaryk University, Çeki 

28 Bledar Igrishta Masaryk University, Çeki 

29 Ermir Cani Masaryk University, Çeki 

30 Arnold Lici IES Riberia do Luoro, Spanjë 

31 Alketa Cipi IES Riberia do Luoro, Spanjë 

32 Franci Prebibaj IES Riberia do Luoro, Spanjë 

33 Ledia Shopi University of Aristotele, Greqi 

34 Ledina Qosja Universiti i Aquilas, Itali 

35 Ted Kurmaku Universiteti i Malardalenit 

36 Musa Kumrija Universiteti i Malardalenit 

37 Dhespina Carhoshi Universiteti i Malardalenit 

38 Arnold Todri Universiteti i Malardalenit 

39 Josi Roland Gjini Universiteti i Malardalenit 

40 Fatmir Thaci  Universiteti i Malardalenit 
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vii) Përqindja e studentëve kalues në vit dhe përqindjen e atyre që diplomohen 

 

1. FAKULTETI EKONOMIK 

Nr. Programi i studimit Kalueshmëria në % e ciklit të parë 
Viti I Viti II Viti  III 

1 Administrim Biznes 68 89,4 57,1 
2 Financë-Kontabilitet 94 95,1 51,6 
3 Ekonomia dhe e drejta 79, 87,6 90,4 
4 Informatikë ekonomike 81,1 81,1 77,9 
5 Ekonomi turizëm 72,3 88,8 71 
6 Administrim biznesi dhe Inxhinieri 73,6 93,6 67,7 
7 Shkenca Juridike në biznes 88,3 91,8 73 
8 Shkenca Juridike në sektorin publik 87,5 100 73 

Kalueshmëria si fakultet: 81,3 % 

 

2. FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

Nr. Programi i studimit Kalueshmëria në % e ciklit të parë 
Viti I Viti II Viti  III 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 74,3 61,3 31,1 
2 Gjuhë shqipe dhe frënge 25,9 40 100 
3 Histori dhe gjeografi 63,8 77,6 39,6 
4 Histori dhe gjuhë gjermane 45 85,7 20,6 
5 Gjeografi dhe gjuhë italiane 39,3 62,6 25,1 
6 Gjuhë angleze 55,1 66 42,3 
7 Gjuhë gjermane 61,1 84,6 40 
8 Gjuhë frënge 58,8 89,6 51,6 
9 Gjuhë italiane 34,4 65,9 41,4 

10 Gazetari 40,8 60,3 27,9 
11 Gazetari dhe gjuhë angleze 32 39,6 100 
12 Gjuhë shqipe dhe rome - 100 77,7 

Kalueshmëria si fakultet: 35,8 % 

 

3. FAKULTETI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT 

Nr. Programi i studimit Kalueshmëria në % e ciklit të parë 
Viti I Viti II Viti  III 

1 Mësuesi për arsimin fillor 87 96 60,3 
2 Mësuesi për arsimin 

parashkollor 
95,1 94,4 82,1 

3 Edukim qytetar 82,6 100 24,2 
4 Punonjës social 68,4 95,5 46,2 
5 Psikologji 82,3 92 43,4 
6 Filozofi-Sociologji 82,7 90,9 40,5 
7 Edukim fizik dhe sporte 82 97,6 82,4 

Kalueshmëria si fakultet: 80,8% 
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4. FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS 

Nr. Programi i studimit Kalueshmëria në % e ciklit të parë 
Viti I Viti II Viti  III 

1 Biologji-Kimi 90,3 96 66 
2 Matematike fizikë 100 90,9 80 
3 Teknologjitë e informacionit 85,9 84,7 47 
4 Fizikë kompjuterike - 86,3 38 
5 Matematikë Informatikë 86 77,5 14,5 
6 Teknologji laboratori 

(2vjeçare) 
83,1 100 - 

Kalueshmëria si fakultet: 70,4% 

 

 

 

5. FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

Nr. Programi i studimit Kalueshmëria në % e ciklit të parë 
Viti I Viti II Viti  III 

1 Infermieri e përgjithshme  
 

 

të dhënat janë paraprake afërsisht 81% 

2 Infermieri-Mami 
3 Fizioterapi 
4 Logopedi 
5 Imazheri 
6 Teknik Laboratori 

Kalueshmëria si fakultet: të dhënat janë paraprake afërsisht 81% 

 

viii) një vlerësim i përgjithshëm mbi cilësinë e studentëve dhe vlerësimin e tyre për secilin cikël dhe 

program studimi. 

 

Përgjithësisht cilësia e studentëve nuk ka qenë në nivelin e pritshmërisë sonë. Studentët e regjistruar 

në programet e studimit që  Universiteti ynë ofron, veçanërisht në ato të mësuesisë, janë relativisht të 

nivelit mesatar. Në shumicën e rasteve, studimet për shkenca natyrore, por edhe ato shoqërore, nuk 

janë zgjedhje preferenciale. Ndikon këtu vështirësia e lëndëve të profileve natyrore dhe punësimi 

relativisht jo i preferuar si mësues. Në programet e studimit që ofron Fakulteti Ekonomik dhe 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, kemi studentë  me një nivel edhe mbi atë mesatar. 
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B. BORDI I ADMINISTRIMIT  
 

 

a) Të dhëna të përgjithshme mbi IAL-në lidhur me strukturën e përgjithshme organizative të 

institucionit të arsimit të lartë, njësitë përbërëse dhe autoritetet drejtuese përkatëse etj.  

 

1. Të dhëna të përgjithshme mbi Universitetin e Elbasanit në lidhje me strukturën e 

përgjithshme organizative, njësitë përbërëse dhe autoritetet drejtuese përkatëse 

 

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, gjatë vitit akademik 2017 – 2018 ka operuar në 

zbatim të Vendimit të Bordit të Administrimit nr. 9 datë 26.06.2017 “Për miratimin e numrit të 

personelit dhe pagat për të gjitha nivelet në Universitetin e Elbasnit “Aleksandër Xhuvani”. Hyrja në 

fuqi e Udhëzimit nr. 27 datë 29.12.2017 “Për strukturat e brendshme akademike dhe administrative 

në institucionet publike të arsimit të lartë” u shoqërua me ndryshime të pjesshme me Vendimin  nr 02 

datë 22.01.2018 të Bordit të Administrimit “Për ndryshimin e vendimit nr. 9 datë 26.06.2017 “Për 

miratimin e numrit të personelit dhe pagat për të gjitha nivelet në Universitetin e Elbasnit 

“Aleksandër Xhuvani”, pa ndryshuar numrin e përgjithshëm të personeli dhe efektet në pagë. 

Universiteti i Elbasanit ka në përbërjen e tij në total 389 punonjës. Ky personel është i punësuar në 

Rektorat dhe 5 Fakultetet përbërëse të UE-së.  

1.1. Rektorati i Universitetit të Elbasanit me Rektorin, zv/rektor dhe administrator përbëhet nga 88 

personel ndihmësakademikë me karakter administrativ dhe personel administrativë të 

organizuar në drejtori/njësi dhe ku çdo drejtori ka në përbërje sektorë, si më poshtë: 

1.1.1. Drejtoria e Koordinimit dhe 

Marrëdhënieve me Jashtë 

- Sektori i koordinimit 

- Sektori i marrëdhënieve me 

Jashtë 

1.1.2. Drejtoria e Standardeve dhe 

Kurrikulave 

- Sektori i standardeve dhe 

Kurrikulave 

- Sektori i IT-së 

1.1.3. Drejtoria Juridike, Këshillimit 

të karrierës dhe ALUMNI 

- Sektori juridik 

- Sektori i Këshillimit të 

Karrierës dhe ALUMNI 

1.1.4. Drejtoria e Burimeve Nerëzore 

protokoll Arkiv 

- Sektori i burimeve njerëozre 

- Sektori i protokoll arkiv 

1.1.5. Drejtoria Ekonomike 

- Sektori i menaxhimit të 

buxhetit  

- Sektori i shërbimit financiar 

1.1.6. Drejtoria e Prokurimeve dhe 

Shërbimeve 

- Sektori i prokurimeve 

- Sektori i shërbimeve 

1.1.7. Biblioteka 

- Sektori i klasifikimit 

- Sektori i arkivit 

1.1.8. Njësia e Sigurimit të 

Brendshem  të Cilësisë 

1.1.9. Auditi i brendshëm 

1.2. Universiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani” ka në përbërjen e tij 5 (pesë) fakultete të ndara 

në departamente/qendra kërkimore si dhe personel akademik, ndihmësakademik me karakter 

mësimor/administrativ. Fakultet e UE-së janë të organizuar në departamente dhe kanë në 

përbërje krahas personelit akademik edhe personel ndihmës akademik/laborantë të cilët 

ndihmojnë në realizimin dhe mbështetjen e veprimtarive të mësimdhënies. Pjesë përbërëse e 

strukturës së Fakultetit janë dhe sekretarë mësimorë e sekretar dekani. Njësitë bazë të secilit 

fakultet paraqiten: 
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1.2.1. Fakulteti i Shkencave të 

Natyrës: 

- Departamenti i Matematikës 

- Departamenti i Informatikës 

- Departamenti i Fizikës 

- Departamenti i Kimisë 

- Departamenti i Biologjisë 

- Qendra e Zhvillimit Mjedisor 

 

1.2.2. Fakulteti i Shkencave 

Mjekësore Teknike: 

- Departamenti i Infermieristikës 

- Departamenti i Lëndëve 

Paraklinike 

- Departamenti i Lëndëve Klinike 

- Qendra për Kërkim dhe 

Zhvillim Mjedisor e 

Diagnostikues 

1.2.3. Fakulteti i Shkencave të 

Edukimit: 

- Departamenti i Psikologjisë 

- Departamenti i Shkencave 

Sociale 

- Departamenti i Edukimit 

Qytetar 

- Departamenti i Edukimit Fizik 

dhe Sporteve 

- Departamenti i Metodologjisë 

së Mësimdhënies 

- Qendra për Kërkim dhe 

Zhvillim në Edukim 

1.2.4. Fakulteti i Shkencave Humane: 

- Departamenti i Historisë dhe 

Gjeografisë 

- Departamenti i Letërsisë dhe 

Gazetarisë 

- Departamenti i Gjuhësisë 

- Departamenti i Gjuhës Angleze 

dhe Gjermane 

- Departamenti i Gjuhës Italiane 

dhe Frënge 

- Qendra e Studimeve 

Albanologjike dhe 

Ballkanologjike 

- Qendra/Laboratori i medias  

1.2.5. Fakulteti Ekonomik:  

- Departamenti i Administrim 

Biznesit 

- Departamenti i Ekonomiksit 

- Departamenti i Marketing 

Inxhinierisë 

- Departamenti i Financë 

Kontabilitetit 

- Departamenti i së Drejtës 

- Qendra për Kërkime dhe 

Zhvillime Ekonomike 

     1.3. Autoritetet drejtuese të Universitetit të Elbasanit “Aleksander Xhuvani” janë: 

- Rektori 

- Administratori 

- Drejtues të njësive kryesore – Dekan fakulteti 

- Drejtues të njësive: Drejtues departamenti, Drejtues drejtorie. 

 

 

Në UE për vitin 2017 kanë punuar nga fillimi i vitit mesatarisht 344 punonjës nga të cilët  67 % 

personel akademikë dhe 33 % personel ndihmësakademikë/administrativ 
Numri i punonjësve  Viti 2017 

Emertimi Gjithsej Meshkuj Femra % që zënë femrat 

Gjithsej      344       135     209  61% 

Drejtues        55         29       26  47% 

Specialistë      262         95     167  64% 

Nëpunës të thjeshtë          1           1        -    0% 

Punëtorë        26         10       16  62% 
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Për vitin akademik 2017 – 2018 nga personeli akademik 77 % janë me tituj e grada dhe 23 % pa tituj 

e grada. Vihet re  rritje % që zënë personeli akademik me 

tituj e grada nga viti në vit sipas parashikimit. Kjo për arsye 

të kualifikimeve të vazhdueshme të tyre, si dhe rekrutimi i 

personelit akademik me tituj e grada.  

Numri i 

punonjë

sve në 

UE për 

vitin 2018 u parashikua rreth 389 personel 

akademikë dhe jo akademikë (ndihmës 

akademikë me karakter mësimorë/administrativ 

dhe personel administrativ). Për periudhën janar–shtator të vitit 2018 mesatarisht kanë punuar 341 

punonjës nga të cilët 65% personel akademikë dhe 35 % personel jo akademikë. Raporti i personelit 

akademik  të kualifikuar mbetet në nivelet e parashikuara. Sipas raportimeve statistikore paraqiten të 

dhena si me poshtë: 

  
Numri i punonjësve  fakti 9 mujori viti 2018 

Emertimi Gjithsej Meshkuj Femra % që zënë femrat 

Gjithsej      341       140     201  59% 

Drejtues        56         30       26  46% 

Specialistë      259         99     160  62% 

Nëpunës të thjeshtë          1           1        -    0% 

Punëtorë        25         10       15  60% 

 

Akademikë 
65% 

Jo 
akademikë 

35% 

Numri i personelit 
9 mujori Viti 2018 

Me 

tituj e 

grad… 

Pa tituj 

e grada 

23% 

Personel akademik 9 mujori  
Viti 2018 
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b) Të dhëna për planin buxhetor afatmesëm, planin buxhetor njëvjeçar dhe planin strategjik të 

zhvillimit të institucionit.  
 

1. P/Buxheti afatmesëm vitet 2019-2021 

 

Hartimi i p/buxhetit të vitit 2019 është bazuar në projektet e paraqitura deri në momentin e hartimit të 

tij, në ecurinë e realizimit të pritshëm të buxhetit për vitin 2018 dhe  në ndryshimet në: strukturën 

organizative dhe numrin e personelit, programet e studimit, numrit të studentëve të pritshëm, në 

nivelin e financimit nga Buxheti i Shtetit. Nga strukturat bazë të Universitetit janë paraqitur kërkesa 

për projektet afatmesme 2019 – 2021, si për procesin e veprimtarisë kryesore të këtyre njësive edhe 

për atë kërkimore e shkencore, në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit të Arsimit të 

Lartë. 

Financimi i  p/buxhetit për vitet 2019 – 2021  paraqitet si më poshtë:  

PBA për vitet 2019  - 2021 

Nr Emërtimi i projektit 
2019     

000/lekë 

2020     

000/lekë 

2021     

000/lekë 

1 Grante  dhe transferta 733,707 1,020,019 684,846 

2 Financime të huaja 12,636 6,247 1,956 

3 Të ardhura të institucionit – Fonde të kushtëzuar 435,000 450,000 480,000 

TOTALI 1,181,343 1,476,266 1,166,802 

 

Grante për vitin 2019  - 2021 

Nr Emërtimi i projektit 
2019     

000/lekë 

2020     

000/lekë 

2021     

000/lekë 

1 Grante për shpenzime korente dhe Transferta 554,252 579,079 603,906 

2 Grante për investime 179,455 440,940 80,940 

TOTALI 733,707 1,020,019 684,846 

 

Të ardhura të institucionit për vitin 2019  - 2021 

Nr Emërtimi i projektit 
2019     

000/lekë 

2020     

000/lekë 

2021     

000/lekë 

1 Fondet nga të ardhurat për shpenzime korente 301,044 305,696 314,816 

2 Fonde nga të ardhurat për investime 103,000 118,996 124,647 

3 Kostot Lokale per Projektet me Financim te Huaj 761 0 0 

4 Fonde nga të ardhurat për projekte e k. shkencor 30,194 25,308 40,537 

TOTALI 435,000 450,000 480,000 

Tërësia e financimeve dhe përdorimi i tyre për mbarëvajtjen e aktivitetit të Universitetit përbën PBA 

– në  e viteve 2019-2021.  

 

 Për artikullin investime Art. 230/231 
Investimet kryhen nga Universiteti duke i përballuar me fonde, të cilat financohen në formën e: 

o Investimeve nga Granti konkurrues.   

Për investime  nga Granti konkurrues është parashikuar një për vitin 2019 një objekt  

“"Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish materniteti me vlerë të 

përgjithshme 699,455 mijë lekë dhe vetëm për vitin 2019 vlera është 179,455 mijë lekë, i 
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shtrirë në tre vite. Konkretisht për objektin e mësipërm në vlerë 699,455 mijë lekë 

parashikohet vlera 170,000 mijë lekë të përballohet nga të ardhurat dhe 529,455 mijë lekë nga 

granti konkurrues e shtrirë në tre vite: 

Financ

im 
Emërtimi projektit 

Fondi  000 lekë 

Total 2018 2019 2020 

Të 

ardhura 

"Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish 

materniteti 170,000 20,000 60,000 90,000 

Buxhet 

"Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish 

materniteti 529,455 50,000 179,455 300,000 

  
Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish 

materniteti 699,455 70,000 239,455 390,000 

o Investimeve nga të ardhurat e vetë institucionit.  

Objektet për financim nga të ardhurat për vitin 2019 janë kryesisht:  

- “Pajisje kompjuterike e fotokopje” me fond rreth 10,000 mijë lekë; kryesisht për 

përmirësimin e pajisjeve kompjuterike për personelin akademik, krijimin e laboratorëve të 

rinj nëpër fakultete si dhe përmirësimin e laboratorëve ekzistues.  

- “Pajisje e orendi për auditore laboratorë e zyra” me fond  rreth 10,000 mijë lekë, kryesisht 

për përmirësimin pajisjeve ekzistuese për stafin akademik, mjediseve mësimore nëpër 

fakultete. 

- Pajisje laboratorike rreth 15,000 mijë lekë. Ky fond është parashikuar për të përballuar 

kërkesat e departamenteve me projekte për laboratorë mësimorë.  

- "Ndertim i godinës Fakultetit shkencave humane " - ish materniteti është parashikuar nga 

buxheti i Shtetit dhe me pjesëmarrjen e universitetit. Për vitin 2019 fondi është llogaritur 

60,000 mijë lekë. 

- Mbikqyrje  "Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave të edukimit" - ish materniteti. 

Për objektin e mësipërm është llogaritur fondi për subrevizimin, sikurse kërkohet në aktet 

nënligjore për ndërtimin. Për këtë kontratë është parashikuar fondi 5000 mijë lekë për 

vitin 2019. 

- Fond libri për bibliotekën rreth 3,000 mijë lekë për pasurimin me fond libri të Bibliotekës 

Qëndrore dhe bibliotekave në fakultete, sipas kërkesave të departamenteve  

Investimet  2019 - parashikim 

Nr. Emërtimi projektit 
Fondi  000 lekë 

Total vitet  2019 - 2021 Viti 2019 

A Granti konkurues  529,455 179,455 

1 

"Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish 

materniteti 529,455 179,455 

B Të ardhurat e universitetit 339,387 103,000 

1 Pajisje kompjuterike e fotokopje 35,000 10,000 

2 Pajisje e orendi për auditore laboratore e zyra 36,000 10,000 

3 Pajisje laboratorike 75,000 15,000 

4 

"Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish 

materniteti 170,000 60,000 

5 

Mbikqyrje  "Ndertim i së Fakultetit të shkencave humane " - ish 

materniteti 10,387 5,000 

6 Fond libri 13,000 3,000 

  Shuma 868,842 282,455 

A Nga Granti Konkurrues 529,455 179,455 

B Nga te ardhurat UE 339,387 103,000 
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 Për artikullin shpenzime operative Art. 602  

Shpenzimet operative janë planifikuar: 

- Nga Granti nuk janë parashikuar   

- Të ardhurat e vetë institucionit 139,000 mijë lekë.  

Planifikimi në këto nivele do të mundësojë përballimin e shpenzimeve në rritje në disa zëra, si: 

energji, ujë, telefon; në shërbimet që dalin të detyruara, si p.sh. shpenzimet për rojet private, 

shpenzimet për internetin si dhe shpenzime për mirëmbajtje. Vendosja e sistemit të ngrohjes 

qendrore në tërë godinat do të paraqesë nevojën për shpenzime për lëndë djegëse. Ndarjen për çdo 

artikull e kemi llogaritur duke u nisur nga fakti i artikujve të vitit të kaluar, nga realizimi i 

pritshëm i këti viti, si dhe nga kërkesat për disa lloj shpenzimesh.  

Nevoja për ekspedita është shumë më e lartë, megjithatë kemi parashikuar nivelin e ditëve për 

ekspedita të viteve, duke përballuar rritjet që vijnë nga ndryshimet e numrit të studentëve..  

Në zërat e shpenzimeve operative janë përfshirë edhe shpenzimet që mbështesin zhvillimin e 

konferencave të ndryshme (pritje përcjellje, fjetje në hotel e të huajve, mbajtjen e kumtesave). Ky 

zë është parashikuar nga eksperienca e mëparshme, si dhe kërkesat e njësive bazë. Gjithashtu në 

shpenzimet operative janë llogaritur dhe udhëtim e dieta me jashtë vëndit, në kuadër të zbatimit të 

marrëveshje të lidhura me universitete të huaja.  

 

Artikulli Emertimi 

 

Fakti i vitit 2017 

  

I pritshmi i vitit 

2018 

Parashikimi për vitin 2019 

 

Parashikimi 

2020 

Parashikimi 

2021 

Buxheti Nga te 

ardhurat  
Buxheti Nga te 

ardhurat  
Limiti 

Kerkesa 

Nga te 

ardhurat 
Kerkesa Kerkesa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

602.0 

Materiale zyre dhe te 

pergjithshme  0 5,515 0 7,900 8,400 0 8,400 8,400 8,400 

602.1 
Materiale dhe sherbime 
speciale 0 5,128 0 13,830 13,820 0 13,820 13,820 13,820 

602.2 Sherbime nga te trete 0 56,952 0 68,700 71,920 0 71,920 71,920 71,920 

602.3 Shpenzime transporti 0 3,511 0 6,040 6,040 0 6,040 6,040 6,040 

602.4 Shpenzime udhetimi 0 13,155 0 11,700 13,000 0 13,000 13,000 13,000 

602.5 
Shpenzime per mirembajtje te 
zakonshme 0 7,158 0 10,240 10,440 0 10,440 10,440 10,440 

602.6 Shpenzime per qeramarrje 0 0 0 2,860 3,360 0 3,360 3,360 3,360 

602.9 Shpenzime te tjera operative 0 6,559 0 10,730 12,020 0 12,020 12,020 12,020 

  Totali 0 97,978 0 132,000 139,000 0 139,000 139,000 139,000 

 

 Për fondin e kërkimit shkencor 
 

Fondi për kërkimin shkencor është parashikuar vetëm nga të ardhurat e Universitetit , pasi nuk kemi 

projekte kërkimore konkrete me shtrirje më tepër se lokale që të parashikohen Kërkim shkencor me 

Grant konkurrues. Sipas të dhënave të dërguara nga fakultetet për  PBA 2019–2021 për kërkimin 

shkencor janë reflektuar draft projektet sipas emërtesave dhe vlerave të përcaktuara prej drejtuesve 

kërkimorë.  
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2. Buxheti i vitit 2018 

 

Hartimi i buxhetit të vitit 2018 është bazuar në projektet e paraqitura në periudhën e hartimit të 

p/buxhetit 2018, në ndryshimet e ndodhura pas miratimit të tij: strukturën organizative, programet e 

studimit, numrit e studentëve, realizimin i buxhetit të viti 2017,  në nivelin e financimit nga Buxheti i 

Shtetit. 

Financimi i buxhetit të vitit 2018 paraqitet si më poshtë:  

Financimet për vitin 2018 
Nr Emërtimi i projektit Fondi në lekë 

1 Granti për shpenzime korente, transferta 452,966,000 

2 Të ardhura të institucionit 402,000,000 

3 Grante të huaja (Projekte) 11,975,000 

TOTALI 866,941,000 

Tërësia e financimeve dhe përdorimi i tyre për mbarëvajtjen e aktivitetit për të cilin funksionon 

Universiteti, përbën buxhetin e vitit 2018. Këtë buxhet po e paraqesim në mënyrë analitike si më 

poshtë: 

 

2.1.  Hyrjet e fondeve 

 

Në hyrjet e fondeve për universitetin bëjnë pjesë: Granti për shpenzime korente, Granti konkurrues, 

Transfertat tek individët dhe të ardhurat e vetë institucionit, të cilat janë: 

 Granti, Transferta - Fonde të pakushtëzuara 

Granti + transferta për vitin 2018 

Nr Emërtimi i projektit Fondi në lekë 

1 Granti për shpenzime korente dhe transferta 452,966,000 

2 Granti konkurrues 0 

TOTALI 452,966,000 

Financimi nga Granti dhe transferta për vitin 2018 është 452,966,000 lekë, me burime financimi: 

o Granti për shpenzime korente për të mbuluar shpenzimet e aktivitetit kryesor të institucionit dhe 

transferta tek individët – bursat e studentëve me vlerë 452,966,000 lekë. Fondi  për bursat e 

studentëve përfshihet tek granti i ardhur nga buxheti i shtetit, për tu detajuar nga Organet 

vendimarrëse të IALP, në bazë të akteve ligjore për këtë qëllim.  

o Grant konkurrues. Ky fond nuk është akorduar, pasi lidhet me procedurat e konkurrimit dhe 

shpalljes fitues të projekteve të paraqitura për konkurrim. 

 Granti të huaja (Projekte TEMPUS , Erasmus plus, REBUS)  

Grante të huaja për vitin 2018 

Nr Emërtimi i projektit Fondi në lekë 

1 Grante të huaja për shpenzime korente 4,713,500 

2 Grante të huaja për investime 7,261,500 

TOTALI 11,975,000 

Financimi nga Grante të huaja për vitin 2018 është 11,975,000 lekë, me burime financimi: 

o Granti për shpenzime korente për të mbuluar shpenzimet për paga, shpenzime operative 

kosto udhëtimi jashtë vëndit etje.  me vlerë 4,713,500 lekë 

o Granti për investime për të mbuluar shpenzimet për pajisje të ndryshme të planifikuara në 

kuadër të misionit të projektit me vlerë 7,261,500 lekë 
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 Të ardhura të institucionit 

Fonde të kushtëzuar - të ardhurat e institucionit për vitin 2018 janë 402,000,000 lekë. Në tabelën “TE 

ARDHURAT E INSTITUCIONIT PER VITIN 2018” paraqiten më të detajuara burimet e krijimit të 

tyre dhe përdorimi.  
TE ARDHURAT E VETË INSTITUCIONIT PER VITIN 2018 

KRIJIMI SHPERNDARJA 

Nr. Emërtimi Lekë Emërtimi Lekë 

1 Qera 424,000  Totali 395,000,000 

2 Bach. koha plotë 201,850,000 

A
. 

P
ër

d
o

ri
m

i 

Studim projektime 230 1,380,000 

3 M. Profesional 80,716,000 K. shkencor  - 230 230 3,642,600 

4 M. Shkencor 71,436,000 K. shkencor - 231 231 610,000 

5 Doktoraturë 0 K. shkencor - 602 602 32,584,400 

6 Bach. koha pjessh. 4,931,200 Investime 231 72,200,000 

7 Libreza Diploma etj. 20,085,000 Paga e shpërblime 600 131,915,000 

8 Lëshim dokumenti 5,000,000 Sigurime shoqërore 601 14,029,400 

9 Taksë regjstrimi 10,620,000 Shpenzime operative 602 130,000,000 

10 Tarifa konkurrimi 750,000 Transf. jashtë 605 500,000 

11 Tjera - shërbime 1,187,800 Transf. tek individë 606 5,799,100 

12 Pjesm. konferenca 5,000,000 Investime te huaja - TVSH 231 2,339,500 

   B. Pa përdorur 0 

   C. Trashëgohen 0 

  TOTALI 402,000,000 D. Buxheti 0 

Shpërndarja  (përdorimi) i të ardhurave mund të përmblidhet në këto grupe kryesore 

Grupimet kryesore të financimit nga të ardhurat 

Nr Emërtimi i projektit Fondi në lekë 

1 Fondet të kushtëzuar për shpenzime korente 334,229,000 

2 Fonde të kushtëzuara për investime 44,481,000 

3 Fonde të kushtëzuara për projekte e kërkim shkencor  23,290,000 

TOTALI 402,000,000 

Në planifikimin e të ardhurave janë marrë parasysh të dhënat mbi numrin e studentëve, tarifat e 

niveleve të studimit të parashikuara në p/buxhetin e vitit 2018, duke pasqyruar ndryshimet.  

Gjithashtu ndikojnë: 

 Pagesa për kreditet e mbartura dhe llogaritja e tarifës për kreditet e mbartura.  

 Shpërndarja librezave e diplomave. 

 Tarifa e regjistrimit të studentëve të parashikuar për regjistrim vitin 2018 – 2019 

 Tarifa konkurrimi të parashikuar për vitin 2018 – 2019 

 Të ardhurat nga dhëniet me qira të objekteve (janë parashikuar për 3 ambiente, dy prej të cilëve 

Barë kafe, pa tregtim pije alkoolike dhe një Librari Universitare, si dhe pagesat për mjediset që 

përdoren për kurset e gjuhëve të huaja, të cilat kryhen nga shoqata të licensuara.) 

 Të tjera të ardhura (shërbime laboratori, vërtetime diplomimi, certifikata notash etj.) 
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Peshën kryesore të të ardhurave të institucionit e zënë të ardhurat nga tarifat e shkollimit afërsisht 

89.3 %.  

 

 
Në krahasim me realizimin e vitit 2017 të ardhurat janë parashikuar në rritje, ndërsa me parashikimin 

në P/Buxhet 2018 – 2020 janë në ulje. Ulja vjen si rezultat:  

 Ulja e numrit të studentëve në disa programe studimi. 

 Moshapja e disa programeve në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë për vitin e parë. 

 Reduktimi i tarifave të shkollimit, nga zbatimi i VKM – ve për këtë qëllim. Rezulton se një 

pjesë e konsideruesme e studentëve përfitojnë nga përjashtimi i pagesës së i tarifës së 

shkollimit. Sipas aplikimeve të kryera nga studentët për këtë qëllim përfitimi i tyre është 

34,450,000 lekë. 
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37.7% 

Sigurime shoqërore 
3.3% 

Shpenzime operative 
32.8% 

Transf. jashtë 
0.1% 

Transf. tek individë 
8.8% 

Investime te huaja 
0.4% 

Përdorimi i të ardhurave, viti 2018    



                                         Adresa: Rruga “Ismail Zyma” Elbasan,        Tel & fax:  +355 542 52593,     Web: www.uniel.edu.al 68 

2.2. Shpenzimet 

 

Buxheti i shpenzimeve të vitit 2018 mbulohet nga të hyrat e fondeve në universitet: granti për 

shpenzime korente, granti konkurrues, transfertat, të ardhurat që krijon vetë institucioni, duke i ndarë 

sipas zërave të shpenzimeve buxhetore.  

Për ndarjen e shpenzimeve sipas zërave në nivel tre shifrorë jemi nisur nga:  

- Ndarja e tyre në p/buxhetin e vitit 2018 duke reflektuar ndryshimet e ndodhura deri më 

31.12.2017; 

- Në numrin e personelit e kualifikimin e tyre, ndryshmet në strukturë, akteve ligjore për pagesat; 

- Numrin e studentëve dhe orët mësimore të pagueshme për mbulimin e procesit mësimor; 

Nr. Emërtimi shpenzimeve 
Artik. 

 
Grant Grante të huaja 

Limiti të ardhura 
institucionit 

Total Buxheti 

1 Paga e shperblime 600 340,576,000 0 151,679,000 492,255,000 

- Pagat   340,576,000 0 75,501,000 416,077,000 

- Paga  - oret mësimore   0 0 76,178,000 76,178,000 

2 Sig. Shoqërore 601 52,315,000 0 13,344,000 65,659,000 

3 Shpenzime operative 602 0 0 132,000,000 132,000,000 

4 Transf. me jashtë 605 0 0 500,000 500,000 

5 Transf._individet  606 0 0 35,253,500 35,253,500 

6 Bursa 606 60,075,000   0 60,075,000 

7 Kërkimi shkencor   0 0 23,290,000 23,290,000 

- Kërkimi shkencor 230 0 0 0 0 

- Kërkimi shkencor 231 0 0 0 0 

- Kërkimi shkencor 602 0 0 23,290,000 23,290,000 

8 Investime 230 - 231 0 0 44,481,000 44,481,000 

a Stud. Projekt. 230 0 0 2,660,000 2,660,000 

b Investime trupëz. 231 0 0 41,821,000 41,821,000 

- Ndërtime të reja 231 0 0 0 0 

- Rikonstruksione 231 0 0 0 0 

- Instalime rrjete 231 0 0 13,000,000 13,000,000 

- Makineri teknologjike 231 0 0 0 0 

- Pajisje profesionale 231 0 0 15,000,000 15,000,000 

- Pajisje inventar ekonomik 231 0 0 6,200,000 6,200,000 

- Mjete transporti 231 0 0 7,621,000 7,621,000 

9 Projekti huaja   0 11,975,000 1,452,500 13,427,500 

- Grante korente 604   4,713,500 0 4,713,500 

- Investime 231 0 7,261,500 1,452,500 8,714,000 

  Totali   452,966,000 11,975,000 402,000,000 866,941,000 

 

 Paga e shpërblime – Artikulli 600 

Universitetit i nevojitet fond page rreth 492,255 mijë lekë nga e cila: 

- për paga 416,077 mijë lekë 

- për pagesën e orëve mësimore 76,178 mijë lekë. 

Llogaritjet për këtë fond janë sipas ecurisë së numrit mesatar të personelit, ndryshimit të numrit të 

tyre dhe realizimit të pagave për vitin 2017. Në këtë fond është reflektuar mundësia e rritjes së 

pagave duke llogaritur rreth 5% të fondit vjetor të pagave.  

Fondi i pagave gjithsej do të mbulohet nga: 

- Granti për shpenzime korente në vlerën 340,576 mijë lekë 
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- Të ardhurat e institucionit në vlerën 151,679 mijë lekë. Fondi nga të ardhurat e institucionit 

do të shpenzohet për: 

- Pagat e personelit në vlerën prej  75,501 mijë lekë. 

- Shpërblime për orët e zhvilluara në procesin akademik nga personel akademik me 

kohë të plotë dhe të pjesshme në vlerën prej 76,178 mijë lekë. 

Pagesa e orëve mësimore për vitin 2017 - 2018 

 

Nr 
Lloji shpenzimit Orë Lekë 

- Për orët mbi normë të realizuara deri 30% të tejkalimit 11,089 11,605 

- Për orët mbi normë nga 30% deri 70% të tejkalimit 25,874 27,079 

1 Total orë mbi normë të brendshëm 36,963 38,685 

2 Total  për orët nga personel i ftuar 45,891 37,493 

  Fondi gjithsej 82,854 76,178 

 

 Sigurime shoqërore e shëndetësore – Artikulli 601 

Fondi i llogaritur për sigurime shoqërore prej 65,659 mijë lekësh përballon nevojat deri në fund të 

vitit. Krahas efektit nga rritja e pagave, për llogaritjen e këtij fondi është parashikuar edhe 

mundësia e rritjes së nivelit maksimal të pagës për kontribut.  

Fondi i sigurimeve shoqërore do të përballohet nga granti 52,315 mijë lekë dhe nga të ardhurat e 

institucionit 13,344 mijë lekë.  

 

 Shpenzime operative – Artikulli 602 

Shpenzimet operative janë planifikuar sipas parashikimeve në p/buxhetin e vitit 2018 me disa 

ndryshime, duke reflektuar kerkesat dhe realizimin deri më 31.12.2017. Nga Granti nuk janë 

llogaritur shpenzime operative, pasi ky grant nuk përballon fondin e pagave, sigurimeve 

shoqërore dhe bursave për studentët, ndërsa nga të ardhurat e vetë institucionit 132,000 mijë lekë. 

Planifikimi në këto nivele do të mundësojë përballimin e shpenzimeve në rritje në disa zëra, si: 

energji, ujë, telefon; në shërbimet që dalin të detyruara, si p.sh. shpenzimet për rojet private, 

shpenzimet për internetin si dhe shpenzime për mirëmbajtje të godinave e pajisjeve. Funksionimi 

i sistemit të ngrohjes qendrore në tërë godinat paraqet nevojën për shpenzime për lëndë djegëse. 

Ndarjen për çdo artikull e kemi llogaritur duke u nisur nga fakti i artikujve të vitit të kaluar, si dhe 

nga kërkesat për disa lloj shpenzimesh.  
Shpenzime për mallra dhe shërbime Viti 2018 

Llog. Shënime Granti Të ardhura Totali 

1 2 3 4 5=(3+4) 

6020 Materiale zyre dhe te përgjithshme  0 7,240 7,240 

6021 Materiale dhe shërbime speciale 0 10,820 10,820 

6022 Shërbime nga te trete 0 67,500 67,500 

6023 Shpenzime transporti + lëndë djegëse 0 6,040 6,040 

6024 Shpenzime udhëtimi 0 20,500 20,500 

6025 Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme 0 9,240 9,240 

6026 Shpenzime për qiramarrje 0 360 360 

6027 Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale 0 0 0 

6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen për hua 0 0 0 

6029 Shpenzime te tjera operative 0 10,300 10,300 

  Totali 0 132,000 132,000 
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Grupi i “Shpenzime udhëtimi” përfshin pagesën për: udhëtim e dieta brenda vendit, jashtë vendit 

dhe ekspedita. Udhëtim e dieta brenda vendit zë një peshë specifike shumë të vogël, për shkak të 

përcaktimeve në VKM  për këtë qëllim. Për udhëtim e dieta jashtë vendit është përllogaritur 

mbulimi i shpenzimeve për pjesëmarrje në zbatimin e marrëveshjeve me universitet e huaja. 

Peshën kryesore në grup shpenzime udhëtimi e zënë shpenzimet për ekspedita. Referuar VKM – s 

përkatëse, institucioni mbulon vetëm shpenzimet për transportin dhe fjetjen, duke përjashtuar 

kështu dhënien e dietës, si për studentët, ashtu dhe për personelin akademik e ndihmës që 

shoqërojnë studentët. Përcaktimi i këtij fondi është bërë në përputhje me parashikimet në planet 

mësimore të miratuara në Senatin Akademik, duke marrë në konsideratë kërkesat e 

departamenteve për kryerjen e ekspeditës. Në mënyrë të detajuar ky plan paraqitet sipas tabelës së 

mëposhtme: 

PLANI EKSPEDITAVE  VITI SHKOLLOR  2017 - 2018 

Vitet Sistemi Programi Stud. 
Pedag 

+Lab. 

Stude. 

Pedag 

+Lab. 

Lëvizizja 

Km 

Vlera 

Udhëtimit 

000/lekë 
Netë 

Vlera 

Fjetjes 

000/lekë 

Total 

000/lekë 

I Koha e plotë Bio kimi 31 8 39 410 103,580 6 553,200 656,780 

II Koha e plotë Bio kimi 75 6 81 410 224,580 6 1,098,000 1,322,580 

III Koha e plotë Bio kimi 81 12 93 410 198,660 6 1,285,200 1,483,860 

II M_shkenc M. mjedisi 22 0 22 230 45,100 0 0 45,100 

Fakulteti i shkencave të natyres  209 26 235 4370 571,920 18 2,936,400 3,508,320 

I Koha e plotë H_Gjeog 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Koha e plotë H_Gjeog 46 2 48 1132 176,160 8 857,600 1,033,760 

III Koha e plotë H_Gjeog 67 2 69 918 201,480 5 767,000 968,480 

I Koha e plotë Gjeog_Gj_Ital 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Koha e plotë Gjeog_Gj_Ital 13 3 16 1132 58,720 4 150,400 209,120 

III Koha e plotë Gjeog_Gj_Ital 41 2 43 918 125,560 4 384,800 510,360 

I Koha e plotë Histori_Gj_gjer 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Koha e plotë Histori_Gj_gjer 9 3 12 1132 44,040 4 115,200 159,240 

III Koha e plotë Histori_Gj_gjer 15 0 15 918 43,800 0 0 43,800 

III Koha e plotë Gj_Letersi 93 3 96 642 195,840 3 640,800 836,640 

Fakulteti i shkencave humane 284 15 299 7998 845,600 31 2,915,800 3,761,400 

III Koha e plotë Te gjitha deget 334 17 351 506 582,660 2 1,571,600 2,154,260 

Fakulteti i shkencave mjekësore teknike 334 17 351 2288 582,660 2 1,571,600 2,154,260 

I Koha e plotë Edukim fizik 87 6 93 444 132,060 10 2,094,000 2,226,060 

Fakulteti i shkencave  të  edukimit  87 6 93 444 132,060 10 2,094,000 2,226,060 

    Totali 580 47 627 12812 1,549,580 59 7,946,200 11,650,040 

 

 Transferta të jashtme – Artikulli 605  
Ky grup shpenzimi përfshin planifikimin e shpenzimeve lidhur me transferta në Valutë që 

rrjedhin nga zbatimi i një marrëveshjeje apo kontrate ndërmjet Universitetit të Elbasanit “A. 

Xhuvani” me universitete apo institucione të huaja që kanë për objekt shkëmbimin e 

eksperiencave në fushën e mësimdhënies apo kërkimit shkencor. Për vitin 2018 kemi parashikuar 

500 mijë lekë nga të ardhurat e institucionit, nisur nga eksperienca e viteve të mëparshme. 

 

 Transferta tek individë – Artikulli 606  
Ky grup shpenzimi përfshin planifikimin e shpenzimeve lidhur me transferta tek studentë për 

pagesat e kryera gabimisht prej tyre, si dhe rimbursimin e pagesës së tarifës së shkollimit nëse 

studenti përfiton nga lehtësimet nga VKM përkatëse. Gjithashtu në këtë artikull përfshihet edhe 



                                         Adresa: Rruga “Ismail Zyma” Elbasan,        Tel & fax:  +355 542 52593,     Web: www.uniel.edu.al 71 

shpërblimi i një page nëse punonjësi del në pension, shpërblimi në raste fatkeqësie ose shpërblime 

për komisione adhoc. 

 

 Bursat e studentëve – Artikulli 606  
Në këtë artikull siç është theksuar përfshihen bursat e studentëve (transferta tek individët). Fondi 

gjithsej është 60,075 mijë lekë dhe përbëhet nga bursat e studentëve.  Ky fond është akorduar në 

Grantin për shpenzime korentë e transferta dhe është pjesë e detajimit të këtij granti. Universiteti 

deri në këto momente ka shqyrtuar dhe miratuar me vendim të Bordit të Administrimit  për të 

trajtuar me bursë 863 studentë të viteve të dyta e të treta  me rreth 533.5 bursa të konvertuar në të 

plota. Nga studentët bursistë të trajtuar një vit më parë plani është 533.5 bursa, ndërkohë që për 

vitin e parë janë llogaritur rreth 250.5 bursa konvertuar në të plota. Pushtetet vendore sipas VKM 

–s për këtë qëllim e kanë afatin e trajtimit me bursë deri më 31.12.2017, kështuqë deri në 

momentin e përgatitjes së relacionit të buxhetit nuk kanë sjellë vendimet për trajtim me bursë të 

studentëve të vitit të parë në Bachelor me kohë të plotë. Për vitin e dytë e tretë të dhënat janë sipas 

tabelës përmbledhëse më poshtë: 

 

Bursat për vitin  2017-2018 

   

 
Ndarë sipas Viteve dhe Llojit të Bursës 

 

Datë 15.12.2017 

  Numri Bursistëve     Konvertuar në të plota   

VITET gjys Plot shuma VITET gjys Plot shuma 

I 0 0 0 I 0 0 0 

II 465 70 535 II 232.5 70 302.5 

III 194 134 328 III 97 134 231 

Shuma 659 204 863 Shuma 329.5 204 533.5 

 

 Shpenzime për investime - artikulli 230/231 
Investimet kryhen nga Universiteti duke i përballuar me fonde, të cilat financohen në formën e: 

o Grant konkurrues që janë fondet që përballohen nga buxheti i shtetit. Deri në këto momente 

nuk janë akorduar fonde. Nga Universiteti do të dërgohen për konkurrim 1 objekt, vlera totale 

e  të cilave  699,455 mijë lekë ndërsa për vitin 2018 fondi i planifikuar për konkurrim  394385 

mijë lekë për ndërtime e rikonstruksione sipas tabelës së mëposhtme 

 “Projekte për konkurim - Ndërtim & Rikonstruksione”  - viti 2018 

Nr. Emërtimi projektit 
Fondi  000 lekë 

Total 2018 

1 "Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish materniteti 529,455 50,000 

  Shuma 529,455 50,000 

o Investimeve nga të ardhurat e vetë institucionit me fond 44,481 mijë lekë. Këto investime 

ndahen në: 

- Studime e projektime – artikulli  230 
Në këtë grup përfshihen shpenzimet për studime e projektime, të cilat për vitin 2018 janë 

parashikuar 4 objekte me vlerë 2,660 mijë lekë. 

- Investimet -  Artikulli 231: Ndërtime, rikonstruksion objekte ndërtimore, pajisje 
Në këtë grup përfshihen shpenzimet për investime për: ndërtime e rikonstruksione objektesh, 

blerje pajisje për auditorët e zyrat, blerje pajisje laboratorike për laboratorët mësimorë e 

shkencorë, fondit për librin etje. 

Projektet e investimeve për t‟u financuar paraqiten në tabelën “Investime viti 2018 -  të 

ardhurat e institucionit” dhe zënë rreth 10.4 %  të të ardhurave.  
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Investime  viti 2018 -  të ardhurat e institucionit 

Nr. Emërtimi i projektit 
Fondi  000/ lekë 

Total Plani 2018 

I Studime e projektime 2,660 2,660 

1 Projekt + preventiv  "Aspirim kondicionim laboratorëve Korpusi kryesor" 480 480 

 2 
Projekt + preventiv  "Rikonstruksion amfiteatri Korpusi kryesor, Salla 120 

FSHMT, Salla 101 Fakulteti ekonomik" 
900 900 

 3 Projekt + preventiv  "Rikonstruksion laboratori Kërkimor FSHN" 800 800 

 4 Projekt + preventiv Laboratori i Anatomisë dhe infermieristikës FSHMT 480 480 

II Rikonstruksione 13,000 13,000 

  Instalim rrjeti dhe vendosje kamera sigurie në godinat e UE 13,000 13,000 

III Pajisje 21,200 21,200 

1 Pajisje e orendi për auditore laboratore e zyra 1,000 1,000 

2 Pajisje laboratorike 15,000 15,000 

3 Fond libri biblioteka 5,000 5,000 

4 Vegla pune 200 200 

IV Mjete transporti 7,621 7,621 

1 Automjet Mini Bus - (8+1) 3,209 3,209 

2 Automjet 4+1 4,412 4,412 

  Shuma 44,481 44,481 

 Fondi për kërkimin shkencor 
Për kërkimin shkencor është menduar që të parashikohet financim nga të ardhurat: 

o Fondi për kërkimin shkencor me të ardhurat e vetë institucionit me vlerë 23,290 mijë lekë. 

Aplikimi për këto projekte do të bëhet në Rektorat brenda 3 – mujorit të parë të vitit, sipas 

formatit të AKTI-t. Me shqyrtimin e këtyre projekteve mund të merret një komision i caktuar 

nga Senati Akademik.  

 Realizimi i Buxhetit në vite dhe Buxheti i vitit 2018  
Realizimi i buxhetit në vitet 2001 – 2017 dhe buxheti i vitit 2018, i ndare sipas burimeve të 

financimit: Granti dhe transferta tek individët, Të ardhurat e Universitetit. Grafikisht të dhënat 

janë si më poshtë: 

 

 

16,161 20,131 24,185 
58,414 

99,413 

183,112 
203,970 

244,913 

238,640 

275,091 

235,283 

241,919 

368,129 

498,164 

371,840 

290,991 

269,604 

402,000 

138,076 
182,737 187,334 

199,433 

251,749 

272,315 
264,631 

335,294 

391,875 
371,683 364,798 

366,340 387,110 

362,717 

348,962 

408,797 

457,623 452,966 

154,237 202,868 211,519 

257,847 

351,162 
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468,601 
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Financimi  në vitet 2001-2017 dhe Buxheti i vitit 2018 

Të ardhurat Grant , Buxhet TOTAL
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c) Realizimi faktik të planit buxhetor të vitit paraardhës buxhetor sipas zërave të buxhetit, 

planin buxhetor të vitit pasardhës akademik, si dhe tarifat e shkollimit për vitin akademik në 

vijim.  

 

1. Realizimi i buxhetit viti 2017 

 

Për vitin 2017 buxheti i akorduar e i çelur është në vlerën 861,229 mijë lekë, i cili vjen nga akordimet 

e fondeve në fillim të vitit, rialokimet  e kryera gjatë vitit dhe grumbullimi i të ardhurave të 

institucionit. Detajimi sipas formës së financimit paraqitet:  

BUXHETI TOTAL I VITIT 2017 dhe Akordimi 

Kap. Emërtimi i programit 
Fonde të hyra  Shpenzime 

Limiti Akorduar në % Plani  fakt në % 

1 Buxheti i brendshëm 58,100 58,100 100.0 58,100 58,100 100.0 

2 Financim i huaj 0 0 0.0 0 0 0.0 

3 Kosto lokale 0 0 0.0 0 0 0.0 

4 TVSH 0 0 0.0 0 0 0.0 

5 Të ardhurat 0 0 0.0 0 0 0.0 

6 Të ardhura jashtë limiti 406,000 399,224 98.3 399,224 269,620 67.5 

7 Projekti të huaja 14,362 4,382 30.5 4,382 2,969 67.8 

8 Grant 399,523 399,523 100.0 399,523 399,523 100.0 

  Totali 877,985 861,229 98.1 861,229 730,212 84.8 

- Buxheti i brendshëm (Granti konkurrues, transferta tek individët, kërkimi shkencor nga buxheti)  

58,100 mijë lekë, 

- Projekte të huaja 4,382 mijë lekë, 

- Granti për shpenzime korente 399,523 mijë lekë, 

- Të ardhura të institucionit (të vitit dhe të trashëguara nga një vit më parë)399,523 mijë lekë. 

Ndarë në artikuj dhe sipas realizimeve përkatëse treguesit e këtij buxheti janë në pasqyrat: “Ri - 

alokimi i planit BUXHETIT PER VITIN 2017”, “TË ARDHURAT PËR VITIN 2017 - fakti”, 

“REALIZIMI I BUXHETIT PER VITIN 2017 – fakti” 
 

1.1. Hyrjet e fondeve 

Hyrjet e fondeve për Universitetin për vitin 2017 të ndara sipas financimeve kanë qenë:  

Granti konkurrues, transferta tek individët, kërkimi shkencor – buxheti i brendshëm: financimi i tij 

është realizuar 100 % në vlerën 58,100 mijë lekë. Ky fond përbëhet: 

o Për financimin e investimeve  - Granti konkurrues 0 mijë lekë. 

o Për financimin e bursave të studentëve 58,100 mijë lekë. 

o Për Kërkimin shkencor nga Buxheti i Shtetit, financimi prej 0 lekë. 

Buxheti i brendshëm fillestar ishte 58,100 mijë lekë. Grant për investime dhe Fond për Kërkimin 

shkencor nga AKTI nuk është akorduar. 

Projektet e huaja: financimi i tyre është realizuar 30.5 % në vlerën 4,382 mijë lekë.  

Granti për shpenzime korente: financimi i tij është realizuar 100 % në vlerën 399,523 mijë lekë. 

Granti fillestar në fillim të vitit ishte 344,728 mijë lekë. Pas rialokimeve gjatë vitit kemi shtesë 

granti për vlerën 54,795 mijë lekë. Themi se realizimi i tij është 100% ndërkohë që akordimi i këtij 

fondi nuk është sipas nevojave për pagat e sigurimet shoqërore, pasi për pagesën e pagave deri në 

fund të vitit kërkohej edhe 46,060 mijë lekë. 
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Fondet të kushtëzuar – të ardhurat e UE - së: Të ardhurat e disponueshme janë realizuar 98.4 % në 

vlerën 399,286 mijë lekë. Këto të ardhura janë grumbulluar gjatë vitit deri në 31 dhjetor 2017 në 

vlerën 318,216 mijë lekë me realizim 78,4%, ndërsa janë trashëguar nga viti 2016 të ardhura të 

grumbulluara të papërdorura në vlerën  81,069  mijë lekë. Vlera e trashëguar i përket planit të vitit 

2017, pasi janë kryesisht tarifat e shkollimit të vitit akademik 2017-2018 

TE ARDHURAT PER VITIN 2017 - fakti 

Nr Emërtimi Plan  Fakt % 

A Të ardhura të vitit 406,000 318,216 78.4 

1 Qera 424 520 122.6 

2 Tarifa Shkollimi 369,560 289,351 78.3 

3 Libreza diploma 18,531 14,333 77.3 

4 Lëshim dokumenti, vërtetime etj. 4,062 4,187 103.1 

5 Tarifa për regjistrim 7,577 6,888 90.9 

6 Konkurse pranimi 600 414 69.0 

7 Kurse Pasuniversitare 0 0 0.0 

8 Shërbime të ndryshme 746 995 133.4 

9 Tjera - tarifa konference 4,500 1,353 30.1 

10 Sponsorizime 0 176 0.0 

B Të ardhura të trashëguara 0 81,069 0.0 

1 Trashëguar nga 2016 0 81,069 0.0 

Totali  406,000 399,286 98.4 

Plani i grumbullimit të të ardhurave dhe fakti i realizimit të tyre për vitin 2017 u bazua në:  

 programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor),  

 programet e studimit të ciklit të dytë (MP e MSH),  

 numrin e studentëve për çdo program studimi,  

 nivelin e tarifave të vendosura me VKM për çdo program studimi 

Realizimi i këtij plani është si rezultat: 

- Grumbullimi i një pjese të tarifave të shkollimit të planifikuara për vitin 2017 në tetor – dhjetor  

2016. Një pjesë e këtyre të ardhurave janë përdorur për shpenzimet e planifikuara për tu realizuar 

në vitin 2016. Pjesa e papërdorur kanë kaluar si të ardhura të trashëguara për vitin 2017. 
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Në zërat e të ardhurave peshën kryesore e zënë: 

 

- Tarifat e shkollimit rreth 90.9 % , grumbullimi i të cilave është ndjekur në mënyrë të vazhdueshme 

nga Drejtoria ekonomike dhe fakultetet. Këto të ardhura përbëhen nga:   

 tarifa e shkollimit në Bachelor me kohë të pjesshme me rreth 5.9 %,  

 tarifa e shkollimit në Bachelor me kohë të plotë me rreth 51.5 %,  

 tarifa e shkollimit në Ciklin e dytë të studimeve me rreth 33.3 % nga e cila Master profesional 

19.3 % ndërsa Master i shkencave 14 %. 

 tarifa e shkollimit në Ciklin e tretë të studimeve me rreth 0.2 % 

 

- Libreza e diploma me rreth 4.5 %,  

- Taksë regjistrimi me rreth 2.2 %,  

- Shërbime të ndryshme ndaj studentëve dhe të tretë-ve rreth 2.4 %.  

 

Në realizimin e të ardhurave kanë ndikuar edhe efekte në ulje: 

- Numri i rasteve të përjashtimeve nga pagesa e tarifës së shkollimit, 

në zbatim të VKM – s dhe Vendimit të BA – së për përjashtim nga 

pagesa e tarifës së shkollimit të studentëve të Ciklit të parë të 

studimeve Bachelor me kohë të plotë. Nga zbatimi i këtyre akteve një pjesë e konsiderueshme e 

studentëve përfitojnë nga përjashtimi i pagesës të plotë i tarifës së shkollimit. Sipas aplikimeve të 

kryera nga studentët për këtë qëllim përfitimi i tyre është 23,350 mijë lekë sipas tabelës së 

mëposhtme: 

- Mosshlyerja në kohë e detyrimeve të tarifave të shkollimit nga një pjesë e konsiderueshme e 

studentëve.  

- Moshapja e disa programeve në MP e MSH për vitin e parë si rezultat i mosplotësimit të numrit 

minimal të regjistrimeve. Për këto programe është planifikuar realizimi i të ardhurave sipas kuotave 

të planifikuara për secilin prej tyre. 

- Moshapja e disa programeve në Bachelor me kohë të plotë për vitin e parë për shkak të numrit 

minimal të regjistrimeve.  

- Mbyllja programeve në Bachelor me kohë të pjesshme. 

- Numri i ulët i regjistrimeve në disa programe studimi. Për këto programe ishte planifikuar realizimi 

i të ardhurave sipas kuotave të planifikuara për secilin prej tyre. 

 

Të ardhurat janë çelur për përdorim sipas ndarjeve në Buxhetin e vitit 2017 për Universitetin, 

mbështetur në domosdoshmërinë për shpenzim për çdo artikull dhe kontratave të lidhura e të 

realizuara në investime e shpenzime operative, si dhe për shpenzime të tjera korente. Të ardhurat e 

grumbulluara gjatë vitit 2017 janë 318,2016 mijë lekë, nga të cilat janë çelur për përdorim 242,374 

mijë lëkë dhe janë derdhur në Buxhet 52 mijë lekë (10 %e të ardhurave nga qiratë). Të ardhura të 

çelura për përdorim nga viti 2016 janë 81,069 mijë lekë. Tërësia e çeljeve (të trashëguara nga viti 

2016 dhe të çelura nga të ardhurat e vitit 2017) përbëjnë planin e thesarit prej 323,444 mijë lekë. Të 

ardhurat e trashëguara për vitin 2018 janë 129,614 mijë lekë e cila përbëhen nga: të ardhurat e 

çelura – Plan thesari  i vitit 2017 dhe të papërdorura prej 53,823 mijë lekë dhe të ardhura të 

grumbulluara në vitin 2017 dhe të paçelura për përdorim (plan Thesari) prej 75,790 mijë lekë  

 

 

 

 

Bachelor me kohë të plotë 

Viti Tarifa Nr st Vlera 

I 25,000 477 11,925,000 

II 25,000 198 4,950,000 

III 25,000 259 6,475,000 

Totali    934 23,350,000 
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PERDORIMI    000/lekë 

EMERTIMI 
Artikulli 

Totali 600 601 602 605 606 230 231 

LIMITI- Plan 406,000 131,915 14,029 162,884 500 22,499 5,023 69,150 

Plan thesari - Çelja 323,444 116,568 10,170 143,516 294 22,000 0 30,895 

Fakt 269,620 105,912 1,852 115,436 78 20,137 0 26,205 

Total të ardhura 2017 318,216 

  

   

  

Të Çelura nga 2016 81,069 

Të Çelura nga 2017 242,374 

Derdhur në Buxhet 52 

Të papërdorura (P-F) 53,823 

Të paçelura (D.buxhet) 75,790 

Trashëgohen për vitin 2018 129,614 

 
 

 

Siç paraqitet në grafik këto të ardhura janë përdorur:  

- për investime 9.7 %,  

- për studim projektime 0 % 

- për kërkimin shkencor  6.5  % 

- për paga e shpërblime 39.3 %  - me termin shpërblime janë: pagesa e orëve mbi normë në 

sistemin me kohë të plotë, pagesa e orëve mësimore në sistemin me kohë të pjesshme, pagesa  

e pedagogëve me kohë të pjesshme. 

- për sigurime shoqërore 0.7 % 

- për shpenzime operative 36.3 %, 

- për transferta tek individët 7.5 %  

 

1.2. Shpenzimet 

Gjatë vitit 2017 shpenzimet gjithsej  janë realizuar  92.5 %  e financimit vjetor. 

o Sipas formave të financimit 

- Buxheti i brendshëm (Granti konkurrues, transferta tek individët, kërkimi shkencor nga 

buxheti)   janë realizuar 100 %, 

- Projekti të huaja  67.8 % 
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K. shkencor - 
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- Shpenzimet nga Granti për shpenzime korente është realizuar 100 %. 

- Shpenzimet nga të ardhurat e institucionit janë realizuar 82.3 %.  

o Sipas zërave të shpenzimit: 

- Shpenzimet për Paga e shpërblime 97.7 % 

- Shpenzimet për Sigurime shoqërore 88.1 % 

- Shpenzimet për Shpenzime operative 81.9 % 

- Transferta me jashtë 36.6 % 

- Transferta tek individët 94.5 % 

- Bursat për studentët 100 % 

- Shpenzimet për Kërkimi shkencor 62.8 % nga të cilat: Buxheti 0 % , Të ardhurat 62.8 % 

- Shpenzimet për Investimet 84.8 % 

- Projektet e huaja 67.8 % 

Më i detajuar realizimi i  buxhetit 2017 sipas formave të financimit dhe ndarjes së zërave të 

shpenzimeve paraqitet në tabelën “REALIZIMI I BUXHETIT PER VITIN 2017 – fakti” 

 

 Paga e shpërblime – Artikulli 600 

Pagat për vitin 2017 janë mbuluar kryesisht me fondet nga Granti për shpenzime korente në 

masën 98.3 % nga ky fond, ndërsa pjesa tjetër  prej 1.7 % janë  përballuar nga të ardhurat. Me 

këtë fond page janë përballuar ndryshimet e pagës sipas kualifikimit të personelit akademik. 

Ndërsa i marrë në tërësi paga e honorarë (orë mësimore mbi normë, orë pedagogë të jashtëm):   

- Granti për shpenzime korente 76.2 % 

- Të ardhurat e institucionit 23.8 % 

Pjesën më të madhe në zërin paga e shpërblime nga të ardhurat e Universitetit e zë pagesa e 

honorarëve për orët mësimore të zhvilluara në vitin 2016 – 2017 e kryesisht:pagesa e personelit 

akademik të brendshëm për orët e zhvilluara në sistemin me kohë të plotë deri në100 % të normës 

vjetore të normuar, orët e zhvilluara në sistemin me kohë pjesshme për vitin akademik 2016 – 

2017 si dhe orët e zhvilluara nga personeli akademik i ftuar (pedagogë të jashtëm). Të dhënat më 

të detajuara rezultojnë si në tabelën “Pagesa e orëve mësimore për vitin 2016 - 2017”.  

Pagesa e orëve mësimore për vitin 2016 - 2017 

 Nr Lloji shpenzimit Orë Lekë 

1 Total  orë mësimore për personelin akademik me kohë të plotë 54,398 53,137,724 

a Orë mbi normë koha plotë 39,000 37,383,744 

- Orë mbi normë të realizuara deri 30% të tejkalimit 14,634 13,878,908 

- Orë mbi normë nga 30% deri 100% të tejkalimit 24,366 23,504,837 

b Orë mësimore koha pjesshme 15,398 15,753,980 

2 Total  orë mësimore për personelin akademik me kohë të pjesshme 68,234 58,055,250 

a Orë mësimore koha e plotë 68,022 57,910,930 

b Orë mësimore  koha e pjesshme 212 144,320 

  Fondi gjithsej 122,632 111,192,974 

 

 Fondi i sigurimeve shoqërore e shëndetësore – Artikulli 601 

Fondi  për sigurime shoqërore është shpenzuar për likuidimin e detyrimeve që institucioni ka ndaj 

Degës së Sigurimeve Shoqërore, si kontribut për punonjësit e vet. Ky zë është realizuar në masën 

100 % për fondin e planifikuar nga granti. Nga të ardhurat është përballuar fondi i sigurimeve 

shoqërore e shëndetësore i llogaritur për pagesat e kryera për pedagogët e jashtëm për orët 

mësimore që këta të fundit kanë zhvilluar për vitin akademik 2016 – 2017, detyrime këto  të 

përcaktuara sipas rekomandimeve të DRT Elbasan.  
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 Shpenzime operative – Artikulli 602  

Në shpenzimet operative, nga Granti nuk janë planifikuar fonde. Për vitin 2017 shpenzimet 

operative janë përballuar nga të ardhurat dhe janë realizuar në masën 81.9% e fondit të çelur për 

këtë qëllim. Shpenzimet operative për vitin 2017, janë realizuar kryesisht për: ujë, energji, telefon, 

karburant, buletini shkencor, kancelari, furnizime të ndryshme materiale, rojet e godinave, lyerje 

godine, riparime të ndryshme pajisjesh, veprimtari pritje–përcjellje, udhëtim e hotel për ekspeditat 

etje. Rritje të ndjeshme te shpenzimet operative kanë disa zëra të domosdoshëm që i shërbejnë 

procesit mësimor. Krahas kësaj, rritje të ndjeshme kanë pagesat për rojet (ruajtjen e sigurimin e 

objekteve), uji, energjia elektrike, karburanti për ngrohje etje. Në formë të përmbledhur jepen në 

tabelën “Shpenzime për mallra dhe shërbime (602)  Viti 2017” .Përqindja e realizimit në këtë 

tabelë është llogaritur me planin e miratuar gjatë vitit 2017 nga Bordi i administrimit për kryerjen 

e shpenzimeve operative për të gjitha objektet, pavarësisht nga çelja në degën e thesarit. Ky zë 

shpenzimesh është realizuar në total 74.1 %. Mosrealizimi i shpenzimeve operative të planifikuara 

ka ardhur si rezultat i mosrealizimit të disa prokurimeve për shkak të anulimit të procedurave, si 

dhe procedurat e prokurimit janë filluar në afatet e kërkuara, nuk janë përfunduar në afat. 

Kryesisht procedura tepër të domosdoshme janë si: diploma të studentëve dhe karburant për 

ngrohje.  
Shpenzime për mallra dhe shërbime (602)  VITI 2017 

Kodi 

llog 
Grup shpenzimi 

Të ardhura 

Plan Fakt % 

6020 Materiale zyre dhe te përgjithshme  7,800 5,515 70.7 

6021 Materiale dhe shërbime speciale 11,460 5,128 44.7 

6022 Shërbime nga te trete 65,920 56,952 86.4 

6023 Shpenzime transporti + lëndë djegëse 6,040 3,511 58.1 

6024 Shpenzime udhëtimi 17,000 13,155 77.4 

6025 Shpenzime për mirëmbajtje te zakonshme 10,340 7,158 69.2 

6026 Shpenzime për qiramarrje 360 0 0.0 

6027 Shpenzime për detyrime dhe kompensime legale 0 0 0.0 

6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen për hua 0 0 0.0 

6029 Shpenzime te tjera operative 13,380 6,559 49.0 

  Totali 132,300 97,978 74.1 

Procedura e karburantit për ngrohje me vlerë 5,500 mijë lekë me TVSH, ka filluar në nëntor 2017 

dhe ka përfunduar në Janar 2018 dhe si e tillë fondi i planifikuar për këtë qëllim nuk u realizua në 

vitin 2017.  Gjithashtu procedura “Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik” – blerje 

diploma, suporte diplome e libreza studenti me vlerë 6,500 mijë me TVSH, ka filluar që në 

shtator 2017 dhe përfundoi në prill 2018. Edhe në këtë zë shpenzimi nuk është realizuar, jo vetëm 

mosrealizimi i shpenzimit por moskryerja në kohë e kësaj procedure ka sjellë anomali dhe 

performancë të ulët për universitetin, pasi studentët janë diplomuar dhe nuk janë pajisur me 

dokumentin e diplomës. Duhet të theksojmë se këto procedura janë përgatitur në kohë dhe janë 

hedhur me përpikëri në sistemin e prokurimeve. Ka qenë problematika e operatorëve ekonomikë 

të cilët nuk janë treguar korrekt me ofertat dhe dokumentacionin e paraqitur në sistem, si dhe 

zvarritja nga institucionet kompetente të prokurimeve që kanë sjellë mosrealizimin në afat të 

procedurave.  

Zëri i shpenzimeve operative “Shërbime te sigurimit dhe ruajtjes” për vitin 2017 zë 40 % të 

shpenzimeve operative gjithsej, kjo për faktin se sipas VKM- s për këtë qëllim paga e punonjësve 

të sigurisë llogaritet me 1.5 herë të pagës minimale në shkallë vendi ( nga 24,000 lek/ muaj në 

36,000 lek/ muaj). Mbi këtë pagë llogaritet edhe kontributi i sigurimeve shoqërore e shëndetësore 

që paguan punëdhënësi. Në vitin 2017 në likuidimin e kreditorëve për shpenzimet operative nuk 
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pati probleme në afatin e likuidimit. Kjo për arsye të grumbullimit të të ardhurave në mënyrë 

periodike. Ndër shpenzimet e kryera në funksion të procesit mësimor, në zërin shpenzime 

operative peshën specifike më të madhe e zënë shpenzimet për ekspedita të kryera nga disa 

programe studimi, sipas planeve të miratuara nga Senati Akademik, gjithsej vlera 10,174 mijë 

lekë 

 Shpenzime operative për transferta me jashtë – Artikulli 605 
Transferta me jashtë është realizuar 26.6 % e fondit të çelur për këtë qëllim. Ky shpenzim është 

planifikuar për pagesën e pjesëmarrjes në institucione apo organizata ndërkombëtar. Është kryer 

vetëm një pagesë për Laboratorin kërkimor të FSHN për kryerjen e testeve të analizave ne 

Institucione të akredituara ndërkombëtare, për procesin e akreditimit të këtij laboratori 

 Transferta tek individët – Artikulli 606 
Shpenzimet për transferta tek individët janë realizuar 91.5 % , ndërsa bursat e studentëve 100 % të 

fondit të akorduar. Këto fonde ndahen: 

- Rimbursim të pagesave të studentëve. Fondi prej 17,419 mijë është përdorur për rimbursim 

të pagesave të kryera nga studentët që kanë paguar tarifat e shkollimit, por që i përkasin 

shtresave sociale apo rezultateve të vitit paraardhës në bazë të akteve ligjore për këtë qëllim. 

- Transfertat për rastet e fatkeqësive dhe ndihmës ndaj peronelit. Në vitin 2017 janë kryer 

pagesa për vlerën 210 mijë lekë për 7 raste fatkeqësie. 

- Transfertat për rastet e daljes në pension. Për shpërblimin e personelit të UE-së që kanë 

dalë në pension për vlerën 803 mijë lekë. Ky fond është marrë nga fondi i veçantë pjesë e 

fondit të pagave dhe ka kaluar në këtë artikull rast pas rasti. 

- Transfertat për shpërblime. Për shpërblimin e personelit të UE-së, sipas vendimit të BA 

për komisionet adhoc të ngritura prej tij për vlerën 1,705 mijë lekë. 

FAKTI SHPENZIMEVE EKSPEDITAVE  VITI SHKOLLOR  2016-2017 

Vitet Sistemi Programi Stud. 
Pedag 

+Lab. 
Stude. 

Pedag 
+Lab. 

Lëvizizja 

Km 

Vlera e 

Udhëtimit 

Netë 

Vlera e 

Fjetjes 
Total 

I Koha e plotë Bio kimi 76 8 84 972 259,300 6 1,147,200 1,406,500 

II Koha e plotë Bio kimi 73 6 79 972 204,770 6 1,071,600 1,276,370 

III Koha e plotë Bio kimi 74 12 86 914 248,180 6 1,192,800 1,440,980 

IV K_pjess Bio kimi 22 2 0 380 30,240 0 0 30,240 

I M_shkenc M_ mjedisi 14 8 22 380 27,720 0 0 27,720 

II M_shkenc M_mjedisi 19 3 22 160 11,880 0 0 11,880 

Fakulteti i shkencave të natyres 278 39 293 3778 782,090 18 3,411,600 4,193,690 

II Koha e plotë H_Gjeog 67 2 69 1132 253,230 4 613,600 866,830 

III Koha e plotë H_Gjeog 82 2 84 1200 325,080 5 932,000 1,257,080 

II Koha e plotë Gjeog_Gj_Ital 41 3 44 1132 161480 4 396800 558,280 

III Koha e plotë Gjeog_Gj_Ital 35 2 37 1200 143,190 4 332,000 475,190 

II Koha e plotë Histori_Gj_gjer 15 0 15 1132 55050 4 132000 187,050 

III Koha e plotë Gj_Letersi 95 4 99 965 303,930 3 663,000 966,930 

Fakulteti i shkencave humane 335 13 348 6761 1,241,960 24 3,069,400 4,311,360 

I 
Koha e plotë Edukim fizik e 

sporte 70 6 76 444 107,920 9 1,548,000 1,655,920 

II 
Koha e plotë Edukim fizik e 

sporte 60 3 63 66 13,230 0 0 13,230 

Fakulteti i shkencave të edukimit 130 9 139 510 121,150 9 1,548,000 1,669,150 

Totali 743 61 780 11049 2,145,200 51 8,029,000 10,174,200 
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REALIZIMI I BUXHETIT PER VITIN 2017 Fakti 000/lek 

Nr. Emërtimi 

A
rt

ik
u
ll

i 

Financim i brendshëm 

(kapitulli 1) 

Granti   

(kapitulli 8) 

Të ardhura 

(kapitulli 6) 
Total Buxheti 

Plani Fakt % Plani Fakt % Plani Fakt % Plani Fakt % 

1 Paga e shperblime 600 0 0 0.0 340,000 340,000 100.0 116,568 105,912 90.9 456,568 445,912 97.7 

- Pagat   0 0 0.0 340,000 340,000 100.0 10,000 5,901 59.0 350,000 345,901 98.8 

- Honorare - oret   0 0 0.0 0 0 0.0 106,568 100,011 93.8 106,568 100,011 93.8 

2 Sig. Shoqërore 601 0 0 0.0 59,523 59,523 100.0 10,170 1,852 18.2 69,693 61,375 88.1 

3 Shpenzime operative 602 0 0 0.0 0 0 0.0 119,649 97,978 81.9 119,649 97,978 81.9 

4 Transf. me jashtë 605 0 0 0.0 0 0 0.0 294 78 26.6 294 78 26.6 

5 Transf._individet 606 0 0 0.0 0 0 0.0 22,000 20,137 91.5 22,000 20,137 91.5 

6 Bursa 606 58,100 58,100 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 58,100 58,100 100.0 

7 Kërkimi shkencor   0 0 0.0 0 0 0.0 27,941 17,547 62.8 27,941 17,547 62.8 

- Kërkimi shkencor 230 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

- Kërkimi shkencor 231 0 0 0.0 0 0 0.0 89 89 100.0 89 89 100.0 

- Kërkimi shkencor 602 0 0 0.0 0 0 0.0 27,852 17,458 62.7 27,852 17,458 62.7 

8 Investime 23 0 0 0.0 0 0 0.0 30,806 26,116 84.8 30,806 26,116 84.8 

a Stud. Projekt. 230 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

b Investime trupëz. 231 0 0 0.0 0 0 0.0 30,806 26,116 84.8 30,806 26,116 84.8 

- Pajisje 231 0 0 0.0 0 0 0.0 30,806 26,116 84.8 30,806 26,116 84.8 

- Rikonstruksione 231 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

- Mjete transporti 231 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

9 Projekti huaja 
230-

231 4,382 2,969 67.8 0 0 0.0 0 0 0.0 4,382 2,969 67.8 

- Grante korente 604 4,382 2,969 67.8 0 0 0.0 0 0 0.0 4,382 2,969 67.8 

- Investime 231 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

  Totali   62,482 61,069 97.7 399,523 399,523 100.0 327,429 269,620 82.3 789,433 730,212 92.5 
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- Bursat e studentëve. Për vitin 2017 fondi i bursave të studentëve është realizuar 100 % e 

fondit të akorduar. Fondi i akorduar për  bursat e studentëve ishte në vlerën 58,100 mijë  lekë 

dhe i ndarë me limit përdorimi mujor. Janë trajtuar me bursë 1,115 studentë të ciklit të parë të 

studimeve me 740.5 bursa konvertuar në të plota. Universiteti ka trajtuar 439.5 bursa 

konvertuar në të plota për 577 studentë të vitit të dytë e tretë, ndërsa Pushteti vendor (Bashkitë) 

kanë sjellë 301 bursa konvertuar në të plota për 538 studentë të vitit të parë. Bursat janë kaluar 

në llogaritë e studentëve në muajin pasardhës, pas konfirmimit nga fakultetet për prezencën e 

studentëve në procesin mësimor, në zbatim të pikës  8 – të të VKM nr. 903 datë 21.12.2016.  

Për vitin akademik 2016 – 2017 është pezulluar dhënia e bursës për periudha të ndryshme për 

18 studentë të cilët nuk frekuentonin 

rregullisht procesin mësimor. Me 

fondin e shpenzuar është përballuar 

pagesa e plotë për muajt tetor 2016 – 

dhjetor 2016 për studentët e vitit të 

parë dhe janar - qershor 2017 për të 

tre vitet. Gjithashtu me këtë fond 

janë paguar dhe vitet e dyta e të treta 

për bursat e akorduara për vitin 

akademik 2017–2018. 

 

 Studime e projektime  – Artikulli 230 

Në këtë zë për vitin 2017nuk janë kryer shpenzime. 

 

 Investime – Artikulli 231 

Për investime ka dy forma financimi: 

- Fondi për investime me Grant konkurrues. 

- Fondi për investime nga të ardhurat. 

o Fondi për investimeve Grant konkurrues.  

Me Vendimin Nr. 1  datë 10.01.2017 “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2017”, Këshilli i 

Administrimit miratoi 4 objekte për financim nga Buxheti i Shtetit, të cilat janë dërguar në 

MAS për konkurrim. Për vitin 2017 nuk u financua asnjë nga këto projekte. 

 

o Fondi për investime investime nga të ardhurat.  

Për vitin 2017 janë realizuar në total 56.9 % të fondit të planifikuar nga të ardhurat. 

Realizimi i fondit për investime viti 2017 

Nr. Objekti i prokurimeve 
Plani 2017 Realizimi fondit 

000/ lekë 000/ lekë % 

A Të ardhura  67,580 38,426 56.9 

I Studime e projektime 1,380 0 0.0 

II Rikonstruksione 0 0 0.0 

III Pajisje 52,200 30,806 59.0 

IV Mjete transporti 14,000 7,620 54.4 

B Granti konkurrues 0 0 0.0 

  Shuma 67,580 38,426 56.9 

Bursat për vitin  2016-2017 

Numri i bursistëve Konvertuar në të plota 

VITET 

Masa e bursës 

Shuma VITET 

 

Masa e bursës 

Shuma Gjysëm 

bursë E plotë 

Gjysëm 

bursë E plotë 

I 474 64 538 I 237.0 64 301.0 

II 179 143 322 II 89.5 143 232.5 

III 96 159 255 III 48.0 159 207.0 

Shuma 749 366 1115 Shuma 374.5 366 740.5 



                                         Adresa: Rruga “Ismail Zyma” Elbasan,        Tel & fax:  +355 542 52593,     Web: www.uniel.edu.al 82 

Realizimi i investimeve është në pajisje: pajisje kompjuterike e fotokopje, pajisje laboratorike, 

investime për: krijim fondi biblioteke, blerje automjete dhe pajisje të tjera. Investimet janë 

realizuar 56.9 % si procedura prokurimi e lidhje kontrate, ndërkohë që kontratat e lidhura janë 

realizuar 68 %, pasi kontratat janë lidhur në fund të vitit 2017 dhe koha e realizimit të tyre 

shtrihej në fillim të vitit 2018. Shih tabelën “Objektet e investimeve viti 2017” 

Mosrealizimi i objekteve të planifikuara për investime nga të ardhurat për studim projektime dhe 

për pajisje ka ardhur si rezultat i procedurave të prokurimit.  

- Pajisje kompjuterike e fotokopje me vlerë të planifikuar 10,000 mijë lekë, planifikuar për 

zëvendësimin e këtyre pajisjeve në laboratorë, në fakultete, për personelin akademik, 

administrativ e në sekretaritë mësimore, pajisjet e të cilëve kanë mbi 10 vjet që janë vënë në 

përdorim. Procedura e prokurimit për këtë objekt ka filluar në Qershor 2017 dhe është bërë e 

mundur realizimi i kontratës në Nëntor–Dhjetor 2017. 

- Pajisje e orendi për auditorë laboratorë e zyra me vlerë të planifikuar 8,000 mijë lekë, për 

kompletimin e zyrave të departamenteve të reja e atyre ekzistuese në fakultete dhe në 

mjediset e Rektoratit. Në këto të fundit është realizuar përshtatja e mjediseve të shtëpisë së 

pritjes në zyra për rektoratin. Procedura e prokurimit për këtë objekt ka filluar në korrik 2017 

dhe është bërë e mundur realizimi i kontratës në Nëntor 2017. 

- Pajisje laboratorike me vlerë të planifikuar 26,000 mijë lekë për dy objekte: Pajisje laboratori 

i infermierisë FSHMT dhe Pajisje laboratori i biologjisë FSHN. Këto objekte janë planifikuar 

në vitin 2016 e konkretisht procedura për laboratorin e infermierisë në FSHMT ka filluar në 

dhjetor 2016 me fondin 11,200 mijë lekë dhe është realizuar në vitin 2017 për vlerën 8,750 

mijë lekë. Laboratori i biologjisë FSHN me fond 15,000 mijë lekë ka filluar në vitin 2017 

dhe nuk është realizuar gjatë këtij viti.  

- Pajisje audiovizive e planifikuar në fillim të vitit për vlerën 3000 mijë lekë nuk është 

realizuar në vitin 2017, pasi është rialokuar në gusht 2017 me objekt tjetër investimi nga BA 

në miratimin e investimeve PBA 2018 – 2020 (Projekt Buxhetin Afatmesëm). 

- Fond libri për bibliotekën e Universitetit me vlerë të planifikuar 5,000 mijë lekë është 

realizuar për vlerën 4,686 mijë lekë. Procedura për këtë objekt ka përfunduar në dhjetor 2017 

dhe likuidimi është planifikuar me fondet e investimeve të vitit 2018.  

- Objekti Investimit “Vegla Pune” me vlerë të planifikuar 200 mijë lekë është realizuar për 

blerjet në fund të vitit 2016 të likuiduara në vitin 2017 dhe blerje gjatë  vitit 2017. Ky objekt 

nuk është realizuar për 4 mijë lekë, pasi nuk është kryer furnizimi nga operatori ekonomik.  

- Mjete transporti (Automjet Minibus 8+1 dhe automjet 4+1) me vlerë të planifikuar 14,000 

mijë lekë është realizuar për vlerën 7,620 mijë lekë. Procedura për këtë objekt ka përfunduar 

në dhjetor 2017 dhe likuidimi është planifikuar me fondet e investimeve të vitit 2018.  

 

 Fondet dhe projektet për kërkimin shkencor 
Për kërkimin shkencor ka dy forma financimi: 

- Fondi për kërkimin shkencor me Grant konkurrues. 

- Fondi për kërkimin shkencor nga të ardhurat. 

o Fondi për kërkimin shkencor me Grant konkurrues.  

Për vitin 2017 nuk pati financime kërkimi shkencor me Grant konkurrues, pasi nuk u dërguan 

për konkurrim tek AKTI projekte kërkimore. 

o Fondi për kërkim shkencor nga të ardhurat. “Projekte Kërkimi shkencor – 2017 – të ardhurat” 

Për vitin 2017është planifikuar fondi për kërkimin shkencor nga të ardhurat me vlerë 

36,837mijë lekë. Ky fond do të përdorej për projektet e kërkimit shkencor në vazhdimësi  dhe 

projekte të tjera të paraqitura në Rektorat në afatet e përcaktuara.  
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Për vitin 2017 është realizuar fondi me vlerë 17,527 mijë lekë. Kryesisht u realizuan projektet 

kërkimore në kuadrin e konferencave të ndryshme, zhvillimi i një moduli për regjistrimin e 

studentëve të vitit të parë në sistemin EMS,të projekteve kërkimore arkeologjike, mirëmbajtja 

e sistemit EMS.  

 
“Objektet e investimeve viti 2017” 

Nr. Objekti i prokurimeve 
Plani 2017 Realizuar 2017 Likujduar Viti 2017 pa likuiduar 

000/ lekë 000/ lekë % 000/ lekë % 000/ lekë 

A Të ardhura  67,580 38,426 56.9 26,116 68.0 12,310 

I Studime e projektime 1,380 0 0.0 0 0.0 0 

1 
Projekt + preventiv  "Aspirim kondicionim 

laboratorëve Korpusi kryesor" 
480 0 

0.0 
0 0.0 0 

2 

Projekt + preventiv  "Rikonstruksion 

amfiteatri Korpusi kryesor, Salla 101 

Fakulteti ekonomik, Salla 120 FSHMT" 

900 0 

0.0 

0 0.0 0 

II Ndërtime të reja 0 0 0.0 0 0.0 0 

III Rikonstruksione 0 0 0.0 0 0.0 0 

1 Rrethim Kampusi universitar (Krasta) 0   0.0 0 0.0 0 

2 

Mbikëqyrje kolaudim Rrethim Kampusi 

universitar (Krasta) 0   0.0 0 0.0 0 

IV Pajisje 52,200 30,806 59.0 26,116 84.8 4,690 

1 

Pajisje kompjuterike e fotokopje, U. 

Elbasan 10,000 9,564 95.6 9,564 100.0 0 

2 

Pajisje e orendi për auditorë laboratorë e 

zyra, U. Elbasan 8,000 7,626 95.3 7,626 100.0 0 

3 Pajisje laboratorike, U. Elbasan 26,000 8,750 33.7 8,750 100.0 0 

4 Pajisje e audio vizive, U. Elbasan 3,000 0 0.0 0 0.0 0 

5 Fond libri, U. Elbasan 5,000 4,686 93.7 0 0.0 4,686 

6 Vegla pune 200 180 90.0 176 97.7 4 

V Mjete transporti 14,000 7,620 54.4 0 0.0 7,620 

1 Automjet Mini Bus - (8+1) 8,000 3,209 40.1   0.0 3,209 

2 Automjet 4+1 6,000 4,411 73.5   0.0 4,411 

B Granti konkurrues 0 0 0.0 0 0.0 0 

      0 0.0   0.0 0 

  Shuma 67,580 38,426 56.9 26,116 68.0 12,310 
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Projekte Kërkimi shkencor – 2017 të ardhurat 

Nr. Emërtimi i projektit 
Financimi 000/ lekë 

Gjithsej 
Para 

2017 

Plani 

2017 

Fakti 

2017 

Pa 

realiz. 

1 Ndërtimi i Database-s së Universitetit për menaxhimin e të dhënave  - mirembajtje - 602 12,000 0 12,000 11,240 760 

2 Kerkim shkencor - projekte te ndryshme  -  602 5,075 0 5,075   5,075 

3 Kerkim shkencor - projekte te ndryshme - 230 3,313 0 3,313   3,313 

4 “Sesion shkencor : Pavaresia e Elbasanit 25 Nëntor 1912”  150 76 74 29 46 

5 "Aleks Buda dhe studimet albanologjike"  - 602 1,600 419 1,181 92 1,089 

6 
Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së 

mjedisit 1,264 759 505 0 505 

a 
Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së 
mjedisit  -  602 505 0 505   505 

b 
Përdorimi i testeve ekotoksikologjike në hartimin e strategjive të përshtatshme të mbrojtjes së 

mjedisit - 231 759 759 0   0 

7 "Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit”  3,220 1,840 1,380 610 770 

a "Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit” – 602  1,440 60 1,380 610 770 

b "Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit”  - 231 1,780 1,780 0 0 0 

8 "Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në trevën e Bishqemit  2,049 770 1,279 610 669 

a "Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në zonën e Funarit  -  602 1,540 261 1,279 610 669 

b "Kërkime Arkeologjike e Gjuhësore në zonën e Funarit” - 231 509 509 0 0 0 

9 
“Reforma në arsimin parauniversitar dhe praktikat profesionale si komponent i rëndësishëm 
në formimimin fillestar të mësuesve, psikologëve dhe punonjësve socialë”  1,200 0 1,200 175 1,025 

a 
“Reforma në arsimin parauniversitar dhe praktikat profesionale si komponent i rëndësishëm 

në formimimin fillestar të mësuesve, psikologëve dhe punonjësve socialë”  - 602 1,170 0 1,170 175 995 

b 
“Reforma në arsimin parauniversitar dhe praktikat profesionale si komponent i rëndësishëm 

në formimimin fillestar të mësuesve, psikologëve dhe punonjësve socialë” - 231 30 0 30 0 30 

10 
Sfidat sociale me të cilat përballet sistemi arsimor dhe roli i punonjësit social  - Prof. as. Dr. 
Elisabeta Osmanaj 170 0 170 131 39 

11 
"Vlerësimi I diversitetit ekologjik në disa mjedise serpentinore në Rajonin e Elbasanit - Prof. 

Dr. Ziso Thomollari 670 0 670 0 670 

a "Vlerësimi I diversitetit ekologjik në disa mjedise serpentinore në Rajonin e Elbasanit - 602 670 0 670 0 670 

b "Vlerësimi I diversitetit ekologjik në disa mjedise serpentinore në Rajonin e Elbasanit - 231 0 0 0 0 0 

12 
“Konferenca Infermierore Kombëtare në Specialitete, Kontributi i infermiereve ne 

permiresimin e shendetit te individit,familjes dhe shoqerise."  - 602 700 0 700 40 660 

13 
"Metodologjia e Diagnostikimit dhe Trajtimit të  Patologjive te Aparatit Tretes   Indikacionet 
dhe Diagnoza Diferenciale me Patollogjite  Interne"  3,500 0 3,500 2,697 803 

14 "Mësimdhënia e gjuhëve të huaja në përputhje me sfidat e kohës"  530 0 530 229 301 

15 
"Ndergjegjesimi dhe Promovimi i Perdorimit dhe Kostoeficiences Tele-Komunikimit ne 

Mjekesi, Shqiperi." - QKZHND 860 0 860 251 609 

a 
"Ndergjegjesimi dhe Promovimi i Perdorimit dhe Kostoeficiences Tele-Komunikimit ne 
Mjekesi, Shqiperi." - QKZHND - 602 740 0 740 162 578 

b 
"Ndergjegjesimi dhe Promovimi i Perdorimit dhe Kostoeficiences Tele-Komunikimit ne 

Mjekesi, Shqiperi." - QKZHND - 231 120 0 120 89 31 

16 Fjale dhe shprehje për çdo rast  800 0 800 0 800 

a Fjale dhe shprehje për çdo rast - 602 800 0 800 0 800 

b Fjale dhe shprehje për çdo rast - 231 0 0 0 0 0 

17 
"Evidentimi i vlerave krijuese te shkrimtareve dhe publicisteve elbasanas per gjate shekullit 
XX"  500 0 500 164 336 

18 "Sfidat drejtë integrimit europian"  650 0 650 133 517 

19 
"Faktorët përcaktues të Motivimit tek studentët e nivelit Bachelor dhe Master në UE. Sfidat 

dhe perspektivat në kuadër të rritjes së cilësisë në Arsimin e Lartë në Shqipëri"  550 0 550 0 550 

20 "Rregullimi juridiko - administrativ i vetëqeverisjes vendore"  500 0 500 216 284 

21 "Futbolli ne sfidat e kohes"  700 0 700 489 211 

22 "Menaxhimi i Qëndrueshëm i Burimeve Ujore"  700 0 700 421 279 

  Shuma 40,701 3,864 36,837 17,527 19,310 
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2. Realizimi i buxhetit Janar–Gusht viti 2018 

 

Për vitin 2018 buxheti i akorduar e i çelur është në vlerën 692,375 mijë lekë, i cili vjen nga akordimet 

e fondeve në fillim të vitit, rialokimet  e kryera gjatë vitit dhe grumbullimi i të ardhurave të 

institucionit. Detajimi sipas formës së financimit paraqitet:  

Buxheti i  vitit 2018 Janar – Gusht akordimi dhe fakti 

Kap. Emërtimi i programit 
Fonde të hyra  Shpenzime 

Limiti Akorduar në % Plani  fakt në % 

1 Buxheti i brendshëm 0 0 0.0 0 0 0.0 

2 Të ardhura jashtë limiti 402,000 229,839 57.2 224,614 150,185 66.9 

3 Projekti të huaja 11,975 14,795 123.6 14,795 2,269 15.3 

4 Grant 452,966 452,966 100.0 452,966 287,171 63.4 

  Totali 866,941 697,601 80.5 692,375 439,625 63.5 

- Buxheti i brendshëm (Granti konkurrues, kërkimi shkencor nga buxheti)  0 mijë lekë, 

- Projekte të huaja 14,795 mijë lekë, 

- Granti për shpenzime korente 452,966 mijë lekë, 

- Të ardhura të institucionit të grumbulluara për 8 mujorin janë 229,839 mijë lekë ndërsa janë të 

çelura për përdorim 224,614 mijë lekë  

 

2.1. Hyrjet e fondeve 

Hyrjet e fondeve për Universitetin të vitit 2018 të ndara sipas financimeve janë:  

Granti konkurrues, kërkimi shkencor – buxheti i brendshëm për 8 mujorin nuk ka financime 

Projektet e huaja: financimi i tyre është realizuar 13.6 % në vlerën 14,795 mijë lekë.  

Granti për shpenzime korente: financimi i tij është realizuar 100 % në vlerën 452,966 mijë lekë. Ky 

grant është i ndarë për përdorim: 

 Për pagat e personelit 340,576 mijë lekë,  

 Për sigurimet shoqërore e shëndetësore  52,315 mijë lekë,  

 Për bursat e studentëve 60,075 mijë lekë,  

Fondet të kushtëzuar – të ardhurat e UE - së: Të ardhurat e disponueshme janë realizuar 229,839 mijë 

lekë ose 57.2 % të krahasuara me planin vjetor të tyre. Këto të ardhura janë grumbulluar gjatë vitit 

deri në 31 gusht të vitit 2018  
Te ardhurat per vitin 2018 – fakti 8 mujori 

Nr Emërtimi Plan  Fakt 8m % 

A Të ardhura të vitit 402,000 229,839 57.17 

1 Qera 424 290 68.28 

2 Tarifa Shkollimi 358,933 220,336 61.39 

3 Libreza diploma 20,085 5,800 28.88 

4 Lëshim dokumenti, vërtetime etj. 5,000 1,730 34.60 

5 Tarifa për regjistrim 10,620 735 6.92 

6 Konkurse pranimi 750 420 56.00 

7 Shërbime të ndryshme 1,188 520 43.74 

8 Tjera - tarifa konference 5,000 9 0.18 

B Të ardhura të trashëguara 0 129,604 0.00 

1 Trashëguar nga 2017 0 129,604 0.0 

Totali  402,000 359,443 89.41 
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Realizimi i prej 89.41 % është rezultat i grumbullimi i një pjese të tarifave të shkollimit të 

planifikuara për vitin 2018 në tetor–dhjetor  2017. Një pjesë e këtyre të ardhurave janë përdorur për 

shpenzimet e planifikuara për tu realizuar në vitin 2017. Pjesa e papërdorur ka kaluar si të ardhura të 

trashëguara për vitin 2018. 

Në zërat e të ardhurave për t‟u grumbulluar gjatë  periudhës janar–gusht 2018 peshën kryesore e zënë: 

- tarifat e shkollimit rreth 61.39 % , grumbullimi i të cilave është ndjekur në mënyrë të 

vazhdueshme nga Drejtoria ekonomike dhe fakultetet.  

- Libreza e diploma me rreth 28.88 %,  

- Taksë regjistrimi me rreth 6.92 %,  

- Shërbime të ndryshme ndaj studentëve dhe të tretë-ve rreth 

43.74 % .  

Në realizimin e të ardhurave kanë ndikuar edhe efekte në ulje: 

- Numri i rasteve të përjashtimeve nga pagesa e tarifës së 

shkollimit, në zbatim të VKM – s dhe Vendimit të BA – së nr. 

36, datë 29.12.2017 “Për miratimin e përjashtimit nga pagesa e 

tarifës së shkollimit të studentëve që ndjekin studimet në Ciklin e parë për vitin akademik 2017-

2018”. Nga zbatimi i këtyre akteve një pjesë e konsiderueshme e studentëve përfitojnë nga 

përjashtimi i pagesës të plotë i tarifës së shkollimit. Sipas aplikimeve të kryera nga studentët për 

këtë qëllim përfitimi i tyre është 34,600 mijë lekë sipas tabelës së mëposhtme: 

- Mosshlyerja në kohë e detyrimeve të tarifave të shkollimit nga një pjesë e konsiderueshme e 

studentëve.  

- Moshapja e disa programeve në MP e MSH për vitin e parë si rezultat i mos plotësimit të numrit 

minimal të regjistrimeve. Për këto programe është planifikuar realizimi i të ardhurave sipas 

kuotave të planifikuara për secilin prej tyre. 

- Moshapja e disa programeve në Bachelor me kohë të plotë për vitin e parë për shkak të numrit 

minimal të regjistrimeve.  

- Numri i ulët i regjistrimeve në disa programe studimi. Për këto programe ishte planifikuar 

realizimi i të ardhurave sipas kuotave të planifikuara për secilin prej tyre. 

Të ardhurat janë çelur për përdorim sipas ndarjeve në Buxhetin e vitit 2018 për Universitetin, 

mbështetur në domosdoshmërinë për shpenzim për çdo artikull dhe kontratave të lidhura e të 

realizuara në investime e shpenzime operative, si dhe për shpenzime të tjera korente. Të ardhurat 

e grumbulluara gjatë vitit 2018 janë 229,839 mijë lekë, nga të cilat janë çelur për përdorim 

95,010 mijë lëkë dhe janë derdhur në Buxhet 29 mijë lekë (10 %e të ardhurave nga qiratë). Të 

ardhura të çelura për përdorim nga viti 2017 janë 129,604 mijë lekë. Tërësia e çeljeve (të 

trashëguara nga viti 2017 dhe të çelura nga të ardhurat e vitit 2018) përbëjnë planin e thesarit 

prej 224,614 mijë lekë (plan që i përket periudhës janar – gusht 2018).  

 

2.2. Shpenzimet 

 

Gjatë 8- mujorit të vitit 2018 shpenzimet gjithsej  janë realizuar  63.5 %  e financimit vjetor. 

o Sipas formave të financimit 

- Buxheti i brendshëm (Granti konkurrues, transferta tek individët, kërkimi shkencor nga 

buxheti)   janë realizuar 0%, 

- Projekti të huaja  15.3 % 

- Shpenzimet nga Granti për shpenzime korente është realizuar 63.4 %. 

- Shpenzimet nga të ardhurat e institucionit janë realizuar 66.9 %.  

Bachelor me kohë të plotë 

Viti Tarifa Nr st Vlera 

I 25,000 362 9,050,000 

II 25,000 627 15,675,000 

III 25,000 395 9,875,000 

Totali    1,384 34,600,000 



F.Q                                         Adresa: Rruga “Ismail Zyma” Elbasan,        Tel & fax:  +355 542 52593,     Web: www.uniel.edu.al 87 

o Sipas zërave të shpenzimit: 

- Shpenzimet për Paga e shpërblime 65.2 % 

- Shpenzimet për Sigurime shoqërore 62.8 % 

- Shpenzimet për Shpenzime operative 62.0 % 

- Transferta me jashtë 51.6 % 

- Transferta tek individët 42.1 % 

- Bursat për studentët 55.8 % 

- Shpenzimet për kërkimin shkencor 39.7 % nga të cilat: Buxheti 0 % , Të ardhurat 39.7 % 

- Shpenzimet për investimet 100 % 

- Projektet e huaja 15.3 % 

Më i detajuar realizimi i  buxhetit sipas formave të financimit dhe ndarjes së zërave të shpenzimeve 

paraqitet në tabelën “Realizimi i buxhetit per vitin 2018 Fakti  i 8 mujorit” 

 

 

 Transferta tek individët  bursat e studentëve– Artikulli 606 

 Bursat e studentëve. Për vitin 2018 fondi i bursave të studentëve është realizuar 55.8 % e fondit të 

planifikuar. Fondi i planifikuar për  bursat e studentëve është në vlerën 60,075mijë  lekë dhe i ndarë 

me limit përdorimi mujor. Janë trajtuar me bursë 1,204 studentë të ciklit të parë të studimeve me 

740.5 bursa konvertuar në të plota. Universiteti ka trajtuar 533.5 bursa konvertuar në të plota për 854 

studentë të vitit të dytë e tretë, ndërsa Pushteti vendor (Bashkitë) kanë sjellë 187 bursa konvertuar në 

të plota për 350 studentë të vitit të parë. Bursat janë kaluar në llogaritë e studentëve në muajin 

pasardhës, pas konfirmimit nga 

fakultetet për prezencën e studentëve në 

procesin mësimor, në zbatim të pikës  8 

– të të VKM nr. 903 datë 21.12.2016.  

Për vitin akademik 2017–2018 është 

pezulluar dhënia e bursës për periudha të 

ndryshme për studentë të cilët nuk 

frekuentonin rregullisht procesin 

mësimor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursat për vitin  2017-2018 

Numri Bursistëve Konvertuar në të plota 

VITET 

Masa e bursës 

Shuma VITET 

 

Masa e bursës 

Shuma Gjysëm 

bursë 

E 

plotë 

Gjysëm 

bursë 

E 

plotë 

I 326 24 350 I 163.0 24.0 187.0 

II 456 74 530 II 228.0 74.0 302.0 

III 185 139 324 III 92.5 139.0 231.5 

Shuma 967 237 1204   483.5 237.0 720.5 
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Realizimi i buxhetit per vitin 2018 Fakti  i 8 mujorit               000/lek 

Nr. Emërtimi 

A
rt

ik
u
ll

i 

Financim i brendshëm 

(kapitulli 1) 

Granti   

(kapitulli 8) 

Të ardhura 

(kapitulli 6) 
Total Buxheti 

Plani Fakt % Plani Fakt % Plani Fakt % Plani Fakt % 

1 Paga e shperblime 600 0 0 0.0 340,576 213,038 62.6 80,656 61,457 76.2 421,232 274,494 65.2 

- Pagat   0 0 0.0 334,214 206,675 61.8 41,667 22,467 53.9 375,880 229,142 61.0 

- Honorare - oret   0 0 0.0 6,362 6,362 100.0 38,989 38,989 100.0 45,352 45,352 100.0 

2 Sig. Shoqërore 601 0 0 0.0 52,315 40,605 77.6 12,318 0 0.0 64,633 40,605 62.8 

3 Shpenzime operative 602 0 0 0.0 0 0 0.0 86,671 53,770 62.0 86,671 53,770 62.0 

4 Transf. me jashtë 605 0 0 0.0 0 0 0.0 500 258 51.6 500 258 51.6 

5 Transf._individet 606 0 0 0.0 0 0 0.0 6,040 2,542 42.1 6,040 2,542 42.1 

6 Bursa 606 0 0 0.0 60,075 33,528 55.8 0 0 0.0 60,075 33,528 55.8 

7 Kërkimi shkencor   0 0 0.0 0 0 0.0 10,394 4,127 39.7 10,394 4,127 39.7 

- Kërkimi shkencor 230 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

- Kërkimi shkencor 231 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

- Kërkimi shkencor 602 0 0 0.0 0 0 0.0 10,394 4,127 39.7 10,394 4,127 39.7 

8 Investime 23 0 0 0.0 0 0 0.0 28,035 28,031 100.0 28,035 28,031 100.0 

a Stud. Projekt. 230 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

b Investime trupëz. 231 0 0 0.0 0 0 0.0 28,035 28,031 100.0 28,035 28,031 100.0 

- Pajisje 231 0 0 0.0 0 0 0.0 20,415 20,411 100.0 20,415 20,411 100.0 

- Rikonstruksione 231 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

- Mjete transporti 231 0 0 0.0 0 0 0.0 7,620 7,620 100.0 7,620 7,620 100.0 

9 Projekti huaja 
230-

231 14,795 2,269 15.3 0 0 0.0 0 0 0.0 14,795 2,269 15.3 

- Grante korente 604 14,795 2,269 15.3 0 0 0.0 0 0 0.0 14,795 2,269 15.3 

- Investime 231 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

  Totali   14,795 2,269 15.3 452,966 287,171 63.4 224,614 150,185 66.9 692,375 439,625 63.5 
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3. Plani buxhetor njëvjeçar viti 2019 

 

P/Buxhetin  për vitin 2019 po e paraqesim në mënyrë analitike si më poshtë: 

 

3.1.  Të ardhura – hyrjet  e fondeve 
 

Në të ardhura për universitetin – hyrjet e fondeve në institucione, bëjnë pjesë: Granti për shpenzime 

korente, Granti konkurrues, Transfertat tek individët dhe të ardhurat e vetë institucionit, të cilat janë: 

 Granti  (Fonde të pakushtëzuara) + Financime të huaja 

Grante +Financime të huaja për vitin 2019 

Nr Emërtimi i projektit Fondi në lekë 

1 Grante për shpenzime korente + transferta  554,252 

2 Grante për investime 179,455 

4 Financime të huaja 12,636 

TOTALI 746,343 

Financimi i pritshëm nga Grantet për vitin 2019 dhe financimet e huaja parashikohet 746,343 mijë  

lekë, me burime financimi: 

- Grante për shpenzime korente + transferta me vlerë 554,252 mijë lekë nga e cila; 

 Transferta e pakushtëzuar për shpenzime korente, për të mbuluar shpenzimet e aktivitetit 

të  institucionit me vlerë 496,540 mijë lekë 

 Fond për transferta tek individët – bursat  me vlerë 57,712 mije lekë 

- Grant konkurrues – fondet për investime. Ky fond  është parashikuar 179,455 mijë lekë  për 

të cilin do të paraqiten projektet për konkurrim.  

- Fond nga financime të huaja  me vlerë 12,636 mije lekë 

 

 Të ardhura të institucionit 

Fonde të kushtëzuar – të ardhurat e institucionit për vitin 2019 parashikohen 435,000 mijë lekë. 

Në tabelën “TE ARDHURAT E INSTITUCIONIT PER VITIN 2019” paraqiten më të 

detajuara burimet e krijimit të tyre dhe përdorimi.  

 

TE ARDHURAT E INSTITUCIONIT PER VITIN 2019 

KRIJIMI SHPERNDARJA 

Nr. Emërtimi 000/Lekë Emërtimi 000/Lekë 

1 Qeratë 520  Totali 435,000 

2 Bach. koha plotë 181,875 

A. Përdorimi 

Studim projektime 230 0 

3 M. Profesional 116,220 K. shkencor  - 230 230 0 

4 M. Shkencor 96,696 K. shkencor - 602 602 30,194 

5 Doktoraturë 1,388 Investime 231 103,000 

6 Libreza Diploma etj. 15,081 Paga e shpërblime 600 108,393 

7 Lëshim dokumenti 7,000 Sigurime shoqërore 601 18,102 

8 Taksë regjstrimi 10,510 Shpenzime operative 602 139,000 

9 Tarifa konkurimi 500 Transf. me jshtë 606 900 

10 Të tjera 1,210 Transf. tek individë 606 34,650 

11 Pjesm. konferenca 4,000 Projekte të huaja 231 761 

   B. Pa përdorur 0 

  TOTALI 435,000 C. Trashëgohen 0 
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Në llogaritjen e mbledhjes së të ardhurave janë marrë parasysh të dhënat e parashikuara për numrin e 

studentëve që do të vazhdojnë 

studimet në vitin akademik 

2018 – 2019, të llogaritur sipas 

studentëve në vazhdim dhe 

kuotat për vitin e parë. 

Gjithashtu janë llogaritur edhe 

studentët të cilët janë regjistruar 

në vitet të mëparshme dhe nuk 

kanë përfunduar. Përllogaritjet 

janë bazuar në  VBA-në për 

tarifat e shkollimit në Bachelor, 

tarifat për kredit në Ciklin e 

dytë Master, tarifat e 

konkurimit, tarifat e regjistrimit 

për vititn akademik 2018 – 

2019. 

 

 

 

 

Peshën specifike më të madhe në të ardhurat e 

zenë: 

- Tarifat e shkollimit rreth 91.08% nga të cilat: 

 Bachelor me kohë të plotë 41.8 % 

 M. Profesional 26.7% 

 M. i Shkencave 22.2 % 

 Doktoraturë 0.3 % 

- Tarifat e regjistrimit 2.42% 

- Tarifa konkurimi 0.11 % 

- Të ardhura të tjera 6.27 % (lëshim dokumenti, 

libreza, diploma, pagesa pjesëmarrje në 

konferenca) 

Nga zbatimi i akteve nënligjore për shtresave të 

ndryshme sociale në Universitet përfitojnë 

afërsisht nga 1,062 deri në 1,378 studentë në çdo vit akademik me një efekt rreth 26,550 mijë – 

34,650 mijë lekë, gjë e cila ndikon në një realizim më të ulët të të ardhurave. 

Shpërndarja – përdorimi i të ardhurave mund të përmblidhet në këto grupe kryesore 

Grupimet kryesore të financimit nga të ardhurat 

Nr Emërtimi i projektit Fondi në 000 lekë 

1 Fondet të kushtëzuar për shpenzime korente 301,044 

2 Fonde të kushtëzuara për investime 103,000 

3 Kostot Lokale per Projektet me Financim te Huaj 761 

4 Fonde të kushtëzuara për projekte e kërkim shkencor 30,195 

TOTALI 435,000 
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3.2. Shpenzimet viti 2019 

 

Fondet e hyra në Universitet nga Granti, Transfertat, të ardhurat që krijon vetë institucioni projektet e 

huaja, duke i ndarë sipas zërave të shpenzimeve buxhetore përbëjnë P/Buxhetin e shpenzimeve të vitit 

2019.  

P/ BUXHETI PER VITIN 2019                       000/ lekë 

Nr. Emërtimi 

A
rt

ik
. 

Grant 
Projekte 

huaja 

Të ardhura 

institucionit 
Total Buxheti 

1 Paga e shperblime 600 428,833 0 108,393 537,225 

a) Pagat   428,833 0 0 428,833 

b) Honorare - oret   0 0 108,393 108,393 

2 Sig. Shoqërore 601 67,708 0 18,102 85,809 

3 Shpenzime operative 602 0 0 139,000 139,000 

4 Transf. me jashtë 605 0 0 900 900 

5 Transf._individet 606 0 0 34,650 34,650 

6 Bursa 606 57,712 0 0 57,712 

7 Kërkimi shkencor   0 0 30,194 30,194 

a)  Kërkimi shkencor 230 0 0 0 0 

b)  Kërkimi shkencor 231 0 0 0 0 

 c) Kërkimi shkencor 602 0 0 30,194 30,194 

8 Investime 

230 - 

231 179,455 0 103,000 282,455 

a Stud. Projekt. 230 0 0 0 0 

b Investime trupëz. 231 179,455 0 103,000 282,455 

a) Pajisje 231 0 0 38,000 38,000 

b) Rikonstruksione 231 0 0 5,000 5,000 

c) Instalime rrjete  0 0 0 0 

d Ndërtime të reja 231 179,455 0 60,000 239,455 

9 Projekte të huaja 

231-

602 0 12,636 761 13,397 

  Totali   733,707 12,636 435,000 1,181,343 

Studim projektime 

0.0% K. shkencor  - 230 

0.0% 

K. shkencor - 602 

6.9% 

Investime 

23.7% 

Paga e shpërblime 

24.9% 
Sigurime shoqërore 

4.2% 

Shpenzime operative 

32.0% 

Transf. me jshtë 

0.2% 

Transf. tek individë 

8.0% 

Projekte të huaja 

0.2% 

Përdorimi i të ardhurave, viti 2019    
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 Për artikullin paga e shpërblime – Art. 600 

Për Universitetin nevojitet fond page rreth 537,225 mijë lekë mbështetur në llogaritjet, sipas 

ecurisë së numrit mesatar të personelit, numrit të personelit sipas strukturës së miratuar nga BA 

dhe realizimit të pritshëm të pagave për vitin 2018. Këtu përfshihet edhe fondi i veçantë, i 

llogaritur mbi fondin e pagave. Në fondin e pagave është marrë në konsideratë efekti i pagesës së 

orëve të  punës mbi kohën normale, për menaxhimin e procesit mësimor, i cili zhvillohet jashtë 

kohës normale të punës. Llogaritjet janë vetëm për personelin mbështetës (personeli i 

shërbimeve).  

Fondi i pagave është përcaktuar  të mbulohet nga Granti për shpenzime korente në vlerën 428,833 

mijë lekë. Në fondin e përgjithshëm për paga e shpërblime përfshihet pjesa nga të ardhurat e 

institucionit në vlerën 108,393 mijë lekë. Me këtë fond do të përballohet pagesa e orëve mësimore 

që do të zhvillohen. Ky fond është llogaritur për: 

- shpërblimi për orët suplementare që do të zhvillohen nga personeli akademik efektiv është 

parashikuar në masën deri 70 % të normës mësimore të normuar në vlerën prej  38,965 mijë 

lekë,  

- orëve të parashikuara për t‟u zhvilluar nga personeli  akademik i ftuar (pedagogë të 

jashtëm), për vlerën 69,428 mijë lekë. 

Nr  Emërtimi i pagesës Ore lek/ore 
Vlera Sig. Shoq Sig. Shënd Shuma 

000/lekë 000/lekë 000/lekë 000/lekë 

1 

Pagesa e personelit akademik me 

kohë të plotë 41,104 948 38,965 5,845 662 45,472 

2 

Pagesa e akademik me kohë të 

pjesshme 89,700 774 69,428 10,414 1,180 81,022 

  TOTALI FONDI PËR ORË 130,804 

 

108,393 16,259 1,843 126,494 

 

 Për artikullin fondi i sigurimeve shoqërore e shëndetësore Art. 601 

Fondi i llogaritur për sigurime shoqërore e shëndetësore prej 85,809 mijë lekësh përballon nevojat 

deri në fund të vitit. Ky fond është parashikuar në vlerën 67,708 mijë lekë të përballohet nga 

granti , ndërsa në vlerën 18,102 mijë lekë nga të ardhurat. 

  

 Për artikullin shpenzime operative Art. 602  

Shpenzimet operative janë planifikuar: 

- Nga Granti nuk janë parashikuar   

- Të ardhurat e vetë institucionit 139,000 mijë lekë.  

Planifikimi në këto nivele do të mundësojë përballimin e shpenzimeve në rritje në disa zëra, si: 

energji, ujë, telefon; në shërbimet që dalin të detyruara, si p.sh. shpenzimet për rojet private, 

shpenzimet për internetin si dhe shpenzime për mirëmbajtje. Vendosja e sistemit të ngrohjes 

qendrore në tërë godinat do të paraqesë nevojën për shpenzime për lëndë djegëse. Ndarjen për çdo 

artikull e kemi llogaritur duke u nisur nga fakti i artikujve të vitit të kaluar, nga realizimi i 

pritshëm i këtij viti, si dhe nga kërkesat për disa lloj shpenzimesh.  

Nevoja për ekspedita është shumë më e lartë, megjithatë kemi parashikuar nivelin e ditëve për 

ekspedita të viteve, duke përballuar rritjet që vijnë nga ndryshimet e numrit të studentëve..  

Në zërat e shpenzimeve operative janë përfshirë edhe shpenzimet që mbështesin zhvillimin e 

konferencave të ndryshme (pritje përcjellje, fjetje në hotel e të huajve, mbajtjen e kumtesave). Ky 

zë është parashikuar nga eksperienca e mëparshme, si dhe kërkesat e njësive bazë. Gjithashtu në 
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shpenzimet operative janë llogaritur dhe udhëtim e dieta me jashtë vendit, në kuadër të zbatimit të 

marrëveshje të lidhura me universitete të huaja.  

Artikulli Emertimi 

 

Fakti i vitit 2017 
  

I pritshmi i vitit 
2018 

Parashikimi për vitin 2019 
 

Parashikimi 
2020 

Parashikimi 
2021 

Buxheti Nga te 

ardhurat  
Buxheti Nga te 

ardhurat  
Limiti 

Kerkesa 

Nga te 

ardhurat 
Kerkesa Kerkesa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

602.0 

Materiale zyre dhe te 

pergjithshme  0 5,515 0 7,900 8,400 0 8,400 8,400 8,400 

602.1 

Materiale dhe sherbime 

speciale 0 5,128 0 13,830 13,820 0 13,820 13,820 13,820 

602.2 Sherbime nga te trete 0 56,952 0 68,700 71,920 0 71,920 71,920 71,920 

602.3 Shpenzime transporti 0 3,511 0 6,040 6,040 0 6,040 6,040 6,040 

602.4 Shpenzime udhetimi 0 13,155 0 11,700 13,000 0 13,000 13,000 13,000 

602.5 

Shpenzime per mirembajtje te 

zakonshme 0 7,158 0 10,240 10,440 0 10,440 10,440 10,440 

602.6 Shpenzime per qiramarrje 0 0 0 2,860 3,360 0 3,360 3,360 3,360 

602.9 Shpenzime te tjera operative 0 6,559 0 10,730 12,020 0 12,020 12,020 12,020 

  Totali 0 97,978 0 132,000 139,000 0 139,000 139,000 139,000 

 

 Për artikullin transferta të jashtme Art. 605  
Ky artikull është planifikuar për përballimin e shpenzimeve të anëtarësimit në institucionet 

ndërkombëtare, si për universitetin ashtu dhe për fakultetet. Parashikimi i këtij zëri është kryer në 

mënyrë të përafërt vetëm nga eksperienca e viteve, pasi nuk janë paraqitur kërkesa për transferta 

të tilla nga zbatimi i marrëveshjeve me  Universitete të huaja apo institucione kërkimore – 

shkencore ndërkombëtare    

 

 Për artikullin bursat e studentëve dhe transferta tek individët Art. 606  
Në këtë artikull siç është theksuar përfshihen transferta tek individët. Fondi gjithsej është 92,362 

mijë lekë dhe përbëhet nga: 

- Bursat e studentëve. Fondi i parashikuar për  bursat e studentëve – financimi transferta tek 

individët është 57,712 mijë  lekë. Universiteti parashikon  për të trajtuar rreth 720 bursa 

duke ju referuar gjendjes aktuale të vitit në vazhdim me 1,204 përfitues. Ky fond 

përballohet nga buxheti i shtetit. 

- Rimbursime të pagesave të studentëve. Sikurse u theksua në përllogaritjen e të ardhurave, 

nga zbatimi i akteve nënligjore për shtresave të ndryshme sociale në Universitet përfitojnë 

afërsisht 1,386 studentë në çdo vit akademik 25,000 lekë. Nëse këto të ardhura paguhen 

paraprakisht nga studentët, para aplikimit për përfitimin e kësaj tarife, Universiteti ja 

rimburson këtë pagesë. Nga eksperiencat e këtij viti ky fond është planifikuar rreth 34,650 

mijë lekë. 

 

 Për artikullin investime Art. 230/231 
Investimet kryhen nga Universiteti duke i përballuar me fonde, të cilat financohen në formën e: 

o Investimeve nga Granti konkurrues.   

Për investime  nga Granti konkurrues është parashikuar një për vitin 2019 një objekt  

“"Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish materniteti me vlerë të 

përgjithshme 699,455 mijë lekë dhe vetëm për vitin 2019 vlera është 179,455 mijë lekë, i 

shtrirë në tre vite. Konkretisht për objektin e mësipërm në vlerë 699,455 mijë lekë 

parashikohet vlera 170,000 mijë lekë të përballohet nga të ardhurat dhe 529,455 mijë lekë nga 

granti konkurrues e shtrirë në tre vite: 
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Financim Emërtimi projektit 
Fondi  000 lekë 

Total 2018 2019 2020 

Të ardhura 

"Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " 

- ish materniteti 170,000 20,000 60,000 90,000 

Buxhet "Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane "  529,455 50,000 179,455 300,000 

  "Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane "  699,455 70,000 239,455 390,000 

o Investimeve nga të ardhurat e vetë institucionit.  

Objektet për financim nga të ardhurat për vitin 2019 janë kryesisht:  

- “Pajisje kompjuterike e fotokopje” me fond rreth 10,000 mijë lekë; kryesisht për 

përmirësimin pajisjeve kompjuterike për personelin akademik, krijimin e laboratorëve të 

rinj nëpër fakultete si dhe përmirësimin e laboratorëve ekzistues.  

- “Pajisje e orendi për auditore laboratorë e zyra” me fond  rreth 10,000 mijë lekë, kryesisht 

për përmirësimin pajisjeve ekzistuese për personelin akademik, mjediseve mësimore nëpër 

fakultete. 

- Pajisje laboratorike rreth 15,000 mijë lekë. Ky fond është parashikuar për të përballuar 

kërkesat e departamenteve me projekte për laboratorë mësimorë.  

- "Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane" - ish materniteti është parashikuar 

nga buxheti i Shtetit dhe me pjesëmarrjen e universitetit. Për vitin 2019 fondi është 

llogaritur 60,000 mijë lekë. 

- Mbikqyrje  "Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish materniteti. Për 

objektin e mësipërm është llogaritur fondi për subrevizimin, sikurse kërkohet në aktet 

nënligjore për ndërtimin. Për këtë kontratë është parashikuar fondi 5000 mijë lekë për 

vitin 2019. 

- Fond libri për bibliotekën rreth 3,000 mijë lekë për pasurimin me fond libri të Bibliotekës 

Qëndrore dhe bibliotekave në fakultete, sipas kërkesave të departamenteve  

  

Investimet  2019 - parashikim 

Nr. Emërtimi projektit 
Fondi  000 lekë 

Total vitet  2019 - 2021 Viti 2019 

A Granti konkurues  529,455 179,455 

1 

""Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish 

materniteti 529,455 179,455 

B Të ardhurat e universitetit 339,387 103,000 

1 Pajisje kompjuterike e fotokopje 35,000 10,000 

2 Pajisje e orendi për auditore laboratore e zyra 36,000 10,000 

3 Pajisje laboratorike 75,000 15,000 

4 

"Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " - ish 

materniteti 170,000 60,000 

5 

Mbikqyrje  ""Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave humane " 

- ish materniteti 10,387 5,000 

6 Fond libri 13,000 3,000 

  Shuma 868,842 282,455 

A Nga Granti Konkurrues 529,455 179,455 

B Nga te ardhurat UE 339,387 103,000 
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 Për fondin e kërkimit shkencor 
 

Fondi për kërkimin shkencor është parashikuar vetëm nga të ardhurat e Universitetit , pasi nuk 

kemi projekte kërkimore konkrete me shtrirje më tepër se lokale që të parashikohen Kërkim 

shkencor me Grant konkurrues. Sipas të dhënave të dërguara nga fakultetet për  PBA 2019 – 2021 

për kërkimin shkencor janë reflektuar draft projektet sipas emërtesave dhe vlerave të përcaktuara 

prej drejtuesve kërkimorë. Deri në përgatitjen e Buxhetit 2019 nga secili prej drejtuesve do të 

paraqiten projektet sipas modelit të përcaktuar nga AKTI duke plotësuar të gjitha rubrikat 

përfshirë edhe planin financiar të detajuar sipas kërkesave të akteve në zbatim të ligjit për 

Menaxhimin financiar dhe kotrollin. Më të detajuara fondet e kërkimit shkencor janë në tabelë: 

 

 

 

4.Tarifat e shkollimit për vitin akademik në vijim 

 

Bordi i Administrimit me Vendim nr 10 datë 01.06.2018 “Për vendosjen e tarifave të shkollimit në  të 

gjitha programet e studimit  në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” , vendim nr 11 datë 

01.06.2018 “Për vendosjen e tarifave të tjera në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ka 

vendosur tarifat e shkollimit dhe tarifa të tjera që do të aplikohen në vitin në vijim mbështetur në 

relacionet si më poshtë: 

 

1. Tarifa konkurrimi 

Këtë tarifë e paguajnë kryesisht studentët në “Bachelor edukim fizik e sporte”, në fazën para 

regjistrimit. E veçanta në këtë program studimi është se krahas kritereve të përgjithshme për 

regjistrim , zhvillohen edhe konkurse. Vlerësimi në konkurrim zë 60 % të pikëve të aplikantit. 

Duke qenë se me këtë proces do të angazhohen strukturat e universitetit (Rektorat, Fakultet, 

Departament), aplikohet pagesa e tarifës së konkurrimit që do të paguajë çdo aplikant në 

kohën e regjistrimit për konkurrim. Kjo tarifë do të jetë 5,000 lekë për aplikant. 

 

2. Tarifë regjistrimi 

a. Tarifë regjistrimi cikli i parë i studimeve – bachelor dhe programe studimi me karakter 

profesional 2vjeçar. 

Këtë tarifë e paguan çdo kandidat që del fitues dhe regjistrohet në një program studimi në 

UE. Kjo tarifë do të jetë 1,600 lekë. E ardhura nga tarifa e regjistrimit do të shërbejë për të 

mbuluar kostot e angazhimeve të strukturave të UE – së  me procesin e regjistrimit të 

studentëve (renditja e kandidatëve, regjistrimi në regjistrat themeltar, hartimi i listave për 

matrikullin etje.). Tarifa e regjistrimit që paguhet nga kandidatët për student, të cilët 

regjistrohen në një program studimi në UE, por që çregjistrohen në një fazë të mëvonshme 

nga ky program studimi, për tu regjistruar në një program tjetër brenda UE – së, të 

paguhet vetëm njëherë. Për kandidatët për student të regjistruar në një program studimi në 

UE dhe që çregjistrohen për t‟u regjistruar në një Universitet tjetër, të jetë e pakthyeshme. 

b. Tarifë regjistrimi cikli i dytë – Master profesional , Master shkencor. 

Kjo tarifë do të jetë 2,500 lekë. E ardhura nga tarifa e regjistrimit do të shërbejë për të 

mbuluar kostot e angazhimeve të strukturave të UE – së  me procesin e konkurrimit, 

regjistrimit të studentëve (renditja e kandidatëve, regjistrimi në regjistrat themeltar, 

hartimi i listave për matrikullin etje.). Tarifa e regjistrimit do të paguhet nga kandidatët 

për student, për secilin program që kandidati regjistrohet për konkurrim në ciklit e dytë – 
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Mp, Msh në UE. Në momentin që del fitues në një program studimi, nuk do të ketë tarifë 

tjetër regjistrimi. 

 

3. Tarifë shkollimi 

a. Për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë  - Bachelor dhe programet e studimeve 

profesionale. 

Me qenë se në ligj theksohet se  Këshilli i Ministrave merr vendim për kufirin maksimal të 

tarifave të shkollimit për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, tarifa e shkollimit do 

të jetë në këto  vlera: 
 Për program të parë studimi 25,000 lekë në çdo vit akademik. 
 Për program të dytë studimi 80,000 lekë në çdo vit akademik. 

b. Studenti i shpallur, sipas rregullores së Universitetit, si përsëritës, do të paguajë tarifën e 

shkollimit të vitit aktual që vazhdon studimet. Studenti që nuk përfundon studimet në fund 

të vitit të tretë për sistemin Bachelor apo në fund të vitit të dytë për programet e studimeve 

profesionale, nuk do të paguajë tarifë shkollimi si student përsëritës në vitin pasardhës. 

Këta studentë do paguajnë vlerën e krediteve të mbartura. Mendojmë se në rast se studenti 

ka pezulluar studimet (me ose pa arsye), të mos paguajë tarifë vjetore shkollimi për këtë 

periudhë. Ky fakt të vërtetohet nga fakultetet duke u bazuar në regjistrat e kursit për 

pjesëmarrjen në procesin mësimor dhe procesverbalet e shlyerjes së detyrimeve nga 

studenti.  

Në VKM-në e mësipërme është përcaktuar: “Studenti, i cilësuar në bazë të rregullores së 

institucionit të arsimit të lartë publik si përsëritës në një lëndë apo në shumë lëndë dhe 

vijon studimet në vitin pasardhës, i nënshtrohet tarifës së shkollimit për kredit për 

detyrimet apo lëndët përsëritëse, si dhe tarifës vjetore të shkollimit të vitit akademik në të 

cilin vazhdon studimet” . Në rregulloren e studimeve studentët që marrin 30 kredite 

kalojnë në vitin pasardhës.Kredite të mbartura për tu paguar në vitin pasardhës do të 

konsiderohen lëndët e vlerësuar me notë negative deri në fund të vitit akademik (me 

mbylljen e provimeve të vjeshtës). Këta studentë do të paguajnë në vitin pasardhës krahas 

tarifës vjetore të shkollimit të vitit që vazhdojnë studimet edhe kreditet e mbartura. Vlera e 

një krediti të mbartur do të jetë:  

 për program të parë studimi 400 lekë/ kredit,  

 për program të dytë studimi  1,300 lekë/ kredit.  

Kreditet e mbartura për studentët në sistemin Bachelor dhe në programet e studimeve 

profesionale për vitin akademik 2018 – 2019 do të evidentohen nga fakultetet pas 

provimeve të vjeshtës 2018 për të gjitha lëndët e vlerësuara me notë jo kaluese (që nga viti 

i parë). Për vitet në vazhdim do të evidentohen kredite të  mbartura në lëndët jo kaluese të 

krijuara gjatë vitit akademik që mbyllet edhe nëse ka përsëritur një lëndë të mbartur. 

Studentët të cilët rezultojnë me provim të mbartur, vetëm provimin përfundimtar 

(Diplomës), nuk janë studentë përsëritës në vitin pasardhës akademik. Këta studentë të 

paguajnë tarifën për kreditet e diplomës, në rast se janë vlerësuar me notë jo kaluese. 
Tarifa vjetore e shkollimit për Ciklin e parë të studimeve të paguhet e menjëhershme deri në fund 

të semestrit të parë të vitit akademik në vazhdim. 

Vlera e krediteve të mbartura  për studentët në Ciklin e parë të studimeve të paguhet e  

menjëhershme para fillimit të sezonit të parë të shlyerjes së detyrimeve mësimore që lidhen me 

këto kredite.  
c. Në Ciklin e dytë të studimeve Master profesional dhe Master i shkencave tarifa e shkollimit 

vendoset nga vetë universiteti duke qenë se në ligj nuk përcaktohen kufizime. Nisur nga 
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eksperiencat e mëparshme për tarifat e shkollimit në këtë cikël studimesh tarifa është 

përcaktuar me lekë për kredit. Kështu që është vendosur niveli i miratuar një viti më parë: 

Në “Master profesional” në të gjitha programet e studimit tarifa për çdo kredit do të jetë: 

 Për program të parë studimi 1,000 lekë/kredit. 

 Për program të dytë studimi 1,200 lekë/kredit. 

Tarifa për kredit dhe e përgjithshme e shkollimit për çdo program studimi të jetë sipas 

tabelës nr. 1. 

Në “Master i shkencave”,  tarifa për çdo kredit do të jetë: 

 Për program të parë studimi 1,200 lekë/kredit. 

 Për program të dytë studimi 1,400 lekë/kredit. 

Tarifa për kredit dhe e përgjithshme e shkollimit për çdo program studimi të jetë sipas 

tabelës nr. 2. 
 

Tarifa e shkollimit për Ciklin e dytë të studimeve – Master  të paguhet me këste. 

Pagesa e këstit të parë të kryhet në momentin e marrjes së numrit të matrikullimit. Këstet e tjera të 

paguhen  në fillim të çdo semestri.  

Studentët e programeve të Ciklit të dytë të studimeve – Master, që nuk përfundojnë studimet 

brenda kohëzgjatjes së caktuar, për lëndët përsëritëse (të vlerësuar me notë jo-kaluese)  paguajnë 

tarifën për kreditet e pamarre  për çdo herë përsëritje të së njëjtës lëndë..  

 

Në programet e Ciklit të dytë të studimeve – Master, regjistrimi bëhet me konkurrim në bazë të 

kritereve të përcaktuara nga departamenti. Studenti i pajisur me numrin e matrikullimit që 

kërkon të çregjistrohet nga ky program studimi nuk ka asnjë detyrim financiar,  në rast se 

nuk ka frekuentuar dhe nuk i është shërbyer për shlyerjen e detyrimeve mësimore. Ky fakt 

të vërtetohet nga fakultetet duke u bazuar në regjistrat e kursit për pjesëmarrjen në 

procesin mësimor dhe procesverbalet e shlyerjes së detyrimeve nga studenti. Kjo kategori 

studentësh ka detyrim financiar për aq këste pagese, sipas semestrave që ka frekuentuar 

dhe detyrimeve mësimore të shlyera (provimeve) 
 

4. Tarifa të tjera për studentët. 

Burimet e tjera të të ardhurave: qira, programe mësimore, diploma, libreza studenti, vërtetim 

diplomimi, certifikatë notash, shërbime laboratori etj. zënë një peshë të vogël në strukturën e 

të ardhurave, kjo për faktin e tarifave që aplikohen për këto shërbime.  

Përveç tarifave të mësipërme, propozojmë tarifat për shërbimet e tjera që kryhen  në 

universitet. 

Tarifat e shërbimit të tjera 

Nr. Emërtimi i shërbimit Njësia Çmimi 

1 Vërtetime diplomimi (para marrjes diplomës) lekë 500 

2 Certifikatë  notash (dublikatë) lekë 1,000 

3 Programe mësimore lekë/ program 200 

4 Librezë studenti lekë 500 

5 Diplomë me suportin e saj lekë 3,500 

6 Verifikim diplome lekë  2,000 

7 Pjesëmarrje në Konference Shkencore lekë  5,000 
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Tabela nr. 1: Tarifat e përgjithshme të shkollimit në Master profesional 

Nr Programi i studimit 

K
re

d
it

e 

Tarifatpërkredit Tarifa e përgjithshme 

P
ro

g
ra

m
 

të
p

ar
ë 

P
ro

g
ra

m
 

të
d

y
të

 

P
ro

g
ra

m
 

të
p

ar
ë 

P
ro

g
ra

m
 

të
d

y
të

 

1 Redaktim 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

2 Gazetar reporter 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

3 Gazetari sportive 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

4 Teknologjite e informacionit 120 1,000 1,200 120,000 144,000 

5 Analist prodhimi 120 1,000 1,200 120,000 144,000 

6 Financë 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

7 Kontabilitet 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

8 Marketing 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

9 Administrim-Biznes 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

10 Ekonomia dhe  e drejta ne sektorin publik 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

11 Informatike Ekonomike 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

12 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për 

Matematikë-Fizikë  me profil minor ne Informatikë 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

13 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për 

Matematikë-Informatikë 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

14 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Biologji-

Kimi 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

15 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë të 

Huaj Anglisht 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

16 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë të 

Huaj Frengjisht 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

17 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë të 

Huaj Italisht 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

18 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë të 

Huaj Gjermanisht 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

19 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Histori-

Gjeografi 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

20 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Edukatë 

Qytetare-Histori me profil minor në Gjeografi 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

21 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Edukatë 

Qytetare-Gjeografi me profil minor në Histori 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

22 

Mësuesi në Arsimin e Mesem te Ulet për Gjuhë 

Shqipe dhe Letërsi 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

23 

Mësuesi në Edukim fizik dhe sporte me profil 

minor në Edukim shëndetësor 
120 1,000 1,200 120,000 144,000 

24 Punonjës social me fëmijët dhe familjen 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

25 Psikolog në institucione 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

26 Drejtim dhe administrim arsimi 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

27 Sherbimi i proves 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

28 Menaxhim infermieror 60 1,000 1,200 60,000 72,000 

29 Infermieri kirurgjikale 60 1,000 1,200 60,000 72,000 
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Tabela nr. 2: Tarifat e përgjithshme të shkollimit në Master i shkencave 

Nr Programi i studimit 

K
re

d
it

e 

 Tarifatpërkredit Tarifa e përgjithshme 

P
ro

g
ra

m
 

të
p

ar
ë 

P
ro

g
ra

m
 

të
d

y
të

 

P
ro

g
ra

m
 

të
p

ar
ë 

P
ro

g
ra

m
 

të
d

y
të

 

1 Gjuhësi 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

2 Trashëgimi kulturore 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

3 Studime letrare 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

4 Studime historike 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

5 Studime gjeografike 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

6 Matematike e zbatuar 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

7 Mbrojtje mjedisi 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

8 Ekonomia dhe e drejta në tregjet ndërkombëtare 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

9 Marketing  120 1,200 1,400 144,000 168,000 

10 Drejtimbankar 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

11 Menaxhim 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

12 Kontabilitet dhe Auditim 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

13 Psikologji edukimi 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

14 Sherbime sociale 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

15 Infermieri 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

16 Mami 120 1,200 1,400 144,000 168,000 

17 MësuesArsimifillor 120 1,200 1,400 144,000 168,000 
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d) Dokumentacioni i shlyerjes së detyrimeve tatimore, si dhe të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore. 

 

1. Detyrimet tatimore, sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore e sigurimi suplementar 

dhe shlyerja e tyre. 

 

Në zbatim të akteve ligjore e nënligjore për detyrimet tatimore në Republikën e Shqipërisë, si dhe 

detyrimet e kontributeve për sigurimet shoqërore e shëndetësore, për çdo muaj janë deklaruar dhe 

likujduar rregullisht detyrimet. Të përmbledhur për periudhën Janar – Gusht 2018 paraqiten si në 

tabelën më poshtë: 
Detyrimeve tatimore, sigurime shoqërore e shëndetësore Janar - Gusht 2018 

Nr. Emërtimi Sig shoq 
Sig 

shëndet 

Sig 

suplement 

Tatim 

page 

Tatim 

Burim 

Total 

detyrime 

Likujdimi 

Data Vlera 

1 Janar 6,589,910 963,240 403,190 2,423,730 63,900 10,443,970 19.02.2018 10,443,970 

2 Shkurt 6,583,425 960,744 404,290 2,410,441 63,900 10,422,800 15.03.2018 10,422,800 

3 Mars 6,626,205 967,382 405,654 2,419,602 138,150 10,556,993 18.04.2018 10,557,023 

4 Prill 6,630,068 967,768 403,024 2,422,555 94,800 10,518,215 17.05.2018 10,518,215 

5 Maj 6,627,725 966,285 394,272 2,413,430 130,763 10,532,475 19.06.2018 10,532,475 

6 Qershor 7,592,079 1,127,178 391,069 2,974,226 326,460 12,411,012 13.07.2018 12,411,012 

7 Korrik 11,654,296 2,179,966 393,460 5,704,744 698,174 20,630,640 16.08.2018 20,630,640 

8 Gusht 6,666,935 971,470 393,460 2,430,820 74,700 10,537,385 14.09.2018 10,537,385 

9 Shtator           0     

10 Tetor           0     

11 Nëntor           0     

12 Dhjetor           0     

  TOTALI 58,970,643 9,104,033 3,188,419 23,199,548 1,590,847 96,053,490 0 96,053,520 

 

Universiteti ka likuiduar detyrimet tatimore brenda afateve të përcaktuara dhe për tetëmujorin nuk ka 

detyrime të palikuiduara, sikurse konfirmohet nga pamja e sistemit të tatimeve në rubrikën e 

detyrimeve më poshtë: 
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e) Të dhëna mbi mobilitetin e personelit akademik të financuara nga IAL-ja apo të realizuara në 

kuadër të projekteve ndërkombëtare.  
 

1. Projektet e Huaja realizimi viti 2017 

 

Në fillim të vitit 2017 ishin 5 projekte me financime në bankë për vlerën 17,778.7 Euro ose 2,404 

mijë lekë me kursin e datës 01.01.2017. Gjatë vitit janë shtuar dy projekte marrëveshjet e të cilëve 

janë lidhur në fund të vitit 2016, ndërkohë që vetëm njëri është financuar. Për vitin 2017 janë 

financuar dy projekte me vlerë15,180.8 Euro ose 2,018 mijë lekë. Gjatë vitit janë kryer shpenzime sipas 

parashikimeve  në tre projekte, ndërkohë që në projektet e tjera janë bërë vetëm shpenzime 

mirëmbajtje llogarie. Shpenzimet e kryera në të gjitha projektet janë në vlerën 22,340.
2 Euro ose 

2,970 mijë lekë. Në projektin“Përmirësimi i sigurimit të cilësisë dhe Akreditimit në Institucionet e 

Arsimit të Lartë në Shqipëri: Aplikimi i Metodologjisë të Procesit dhe Rezultateve”është realizuar 

procedura e blerjes të pajisjeve kompjuterike në vitin 2016 dhe është financuar pjesërisht 

furnitori.  

 Projektet e Huaja 2017 
Kursi 01.01.2017 135.23 

 

Kursi 29.12.2017 132.95 

Nr Pershkrimi 

Gjendja 

01.01.2017 Hyrjet Shpenzimet 

Gjendja 

31.12.2017 

Euro 

000 / 

Lekë Euro 

000 / 

Lekë Euro 

000 / 

Lekë Euro 

000 / 

Lekë 

1 

SATIS - Bashkëpunimi Evropian ne 

fushën e kërkimit dhe te edukimit me 

vendet e Ballkanit Perëndimor"  4,928.3 666 0.0 0 60.0 8 4,868.3 647 

2 

EUROWEB - Përdorimi i burimeve 

lokale per zhvillimin e mikrorajoneve, 

agrobiznesit dhe turizmit te 

qëndrueshëm ne Ballkanin Jugor" - 

është një projekt i tipit Tempus. 7,940.1 1,074 0.0 0 6,772.2 900 1,167.9 155 

3 

Profesionet e sportit – Shkollimi, 

Punësimi, Zhvillimi në Rajonin e 

Ballkanit 41.4 6 0.0 0 60.3 8 -18.9 -3 

4 

Sunbeam - Mobilitete te strukturuara 

midis Balkanit dhe Evropes per 

Makrorajonin e Adriatikut dhe Jonit  4,866.8 658 0.0 0 3,161.1 420 1,705.7 227 

5 

Përmirësimi i sigurimit të cilësisë dhe 

Akreditimit në Institucionet e Arsimit 

të Lartë në Shqipëri: Aplikimi i 

Metodologjisë të Procesit dhe 

Rezultateve 2.0 0 39.8 5 41.7 6 0.0 0 

 6 

REBUS - Ngritja e biznesit - 

Integrimin dhe vlerësimi i aftësive 

praktike të ndërmarrësisë në inxhinieri 

dhe TIK 0.0 0 15,141.0 2,013 12,239.8 1,627 2,901.2 386 

7 

ERASMUS PLUS TEA VET-

Zhvillimi kompetencave të 

mësimdhënies në Shqipëri 0.0 0 0.0 0 5.0 1 -5.0 -1 

  Totali: 17,778.7 2,404 15,180.8 2,018 22,340.2 2,970 10,619.3 1,412 
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Pajisjet janë prokuruar në përputhje me kërkesat e Donatorit, janë realizuar si procedurë, është 

kryer furnizimi dhe janë vënë në punë. Për këto pajisje është likuiduar TVSH me të ardhurat e 

Universitetit, në vitin 2016 për vlerën  291,900 lekë, ndërsa vlera pa TVSH nuk është financuar 

në llogarinë e projektit nga Donatori. Gjatë vitit 2017 furnitori i këtyre pajisjeve subjekti 

“DIVITECH” ShPK ka paraqitur, pretendimet për likuidim.  Në mënyrë të vazhdueshme donatori 

është  vënë në dijeni nga koordinatori i projektit Prof. Dr. Vilma Tafani, për këtë problem. 

Dokumentacioni për procedurën e blerjes së pajisjeve, i është dërguar donatorit konform 

marrëveshjes. Në udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr 2 datë 

19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018” pika 20 përcakton rastet e marrëveshjeve të  

financimit nga donatori, pasi është kryer furnizimi dhe është vlerësuar performanca e projektit. Në 

këto raste institucioni përfitues i projektit, mund të bëjë rialokim të fondeve për likuidimin e 

furnitorit. Ky rialokim bëhet me destinacion të përcaktuar (vetëm për projektin), me qëllim që pas 

financimit nga donatori fondet të rikthehen në destinacionin e mëparshëm.  

 

2. Projektet e Huaja plani viti 2018  
 

Projektet e huaja janë në vazhdim nga vitet e mëparshme si dhe ka aplikime nga departamentet 

për këto projekte si më poshtë:  

Projekte të huaja  

Nr

. 
Emërtimi i projektit 

Financimi 000/ lekë 

Viti  

fillimit 

Viti 

Mbarimit 

Kosto e 

Projektit  

Pritshm. per 

v. 2018 

TVSH 

2018 

1 

SATIS - Bashkepunimi Evropian ne fushen e kerkimit 

dhe te edukimit me vendet e Ballkanit Perendimor"  2016 2016 703 686.0 0.0 

2 

EUROËEB - Perdorimi i burimeve lokale per 

zhvillimin e mikrorajoneve, agrobiznesit dhe turizmit 

te qendrueshem ne Ballkanin Jugor" - eshte nje 

projekt i tipit Tempus. 2013 2018 6,029 165.0 0.0 

3 

Profesionet e sportit – Shkollimi, Punësimi, Zhvillimi 

në Rajonin e Ballkanit 2013 2016     0.0 

4 

Sunbeam - Mobilitete te strukturuara midis Balkanit 

dhe Evropes per Makrorajonin e Adriatikut dhe Jonit  2015 2018 695 240.5 0.0 

5 

Përmirësimi i sigurimit të cilësisë dhe Akreditimit në 

Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri: Aplikimi i 

Metodologjisë të Procesit dhe Rezultateve 2014 2016 6,771 0.0 0.0 

6 

REBUS - Ngritja e biznesit - Integrimin dhe vlerësimi 

i aftësive praktike të ndërmarrësisë në inxhinieri dhe 

TIK 2016 2019 10,575 5,664.0 775.5 

7 

ERASMUS PLUS TEA VET-Zhvillimi kompetencave 

të mësimdhënies në Shqipëri 2017 2020 8,889 5,219.0 677.0 

  Shuma     33,663 11,974.5 1,452.5 
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3. Projektet e Huaja parashikimi viti 2019 
Projektet e huaja në proces financimi dhe aplikimi për vitin 2019 janë si më poshtë: 

Projekte huaja - UE 

N

r. 
Emërtimi i projektit 

Financimi 000/ lekë 

Filli

mi 

Mbari

mit Kosto 

Totale 

Sh.Prits

hm2018 

Kosto 
+TVS

H 

2018 

Financ

im 

2019 

Kosto  + 

TVSH 

2019 

Finan

cim 

2020 

Finan

cim 
2021 

1 

SATIS - Bashkepunimi Evropian ne 

fushen e kerkimit dhe te edukimit me 

vendet e Ballkanit Perendimor"  2013 2016 703 686 0 0 0 0 0 

2 

EUROËEB - Perdorimi i burimeve 

lokale per zhvillimin e mikrorajoneve, 

agrobiznesit dhe turizmit te 

qendrueshem ne Ballkanin Jugor" - 

eshte nje projekt i tipit Tempus. 2013 2018 6,029 165 0 0 0 0 0 

3 

Profesionet e sportit – Shkollimi, 

Punësimi, Zhvillimi në Rajonin e 

Ballkanit 2013 2016 15,522 799           

4 

Sunbeam - Mobilitete te strukturuara 

midis Balkanit dhe Evropes per 

Makrorajonin e Adriatikut dhe Jonit  2015 2018 695 446 0 241 0 0 0 

5 

Përmirësimi i sigurimit të cilësisë dhe 

Akreditimit në Institucionet e Arsimit 

të Lartë në Shqipëri: Aplikimi i 

Metodologjisë të Procesit dhe 

Rezultateve 2014 2016 6,771 0 0 0 0 0 0 

6 

REBUS - Ngritja e biznesit - 

Integrimin dhe vlerësimi i aftësive 

praktike të ndërmarrësisë në inxhinieri 

dhe TIK 2016 2019 10,575 5,664 776 2,776 0 0 0 

7 

ERASMUS PLUS TEA VET-

Zhvillimi kompetencave të 

mësimdhënies në Shqipëri 2017 2020 8,889 5,219 677 1,835   1,835 0 

8 

ERASMUS - Drejt ngritjes së 

ndërgjegjësimit, përgjegjësisë dhe 

cilësisë së përbashkët në punën sociale 2017 2020 16,567 11,329 1,495 2,782 0 2,456 0 

9 

Përmirësimi dhe vlerësimi i 

kompetencave të lidhura me shërbime 

në mjedise të ndryshme të të mësuarit 

në Universitetet e Ballkanit 

Perëndimor 2019 2021 9,676 0 0 5,763 761 1,956 1,956 

  Shuma     75,428 24,308 2,947 13,397 761 6,247 1,956 
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f) Të dhëna për plotësimin e standardeve shtetërore akademike dhe infrastrukturore, në përputhje 

me Kodin e Cilësisë, ku përfshihen ndryshime në mjediset didaktike, kërkimore, politika të 

shpërndarjes së fondeve në funksion të përmirësimit të cilësisë, numri i teksteve dhe 

infrastruktura informatike në funksion të mësimit, në bashkëpunim me Senatin Akademik të 

institucionit të arsimit të lartë.  

 

1. Të dhëna për infrastrukturën mjedisore.  

 

UE e ushtron veprimtarinë e tij mësimore pothuajse në të gjithë territorin e qytetit të Elbasanit, 

edhe në periferi të tij (Njësia Administrative Bradashesh). 

 
 Aktualisht UE ka në administrim (vlerë kontabël) 12 godina. Sipërfaqja e mjediseve mësimore 

për student sipas godinave paraqitet:  

Fakultetet 
Sipërfaqja m

2
 Nr. Studentëve 

17-18 

Sipërfaqja m
2 

për student Gjithsej mësimore 

Godina e Korpusit Kryesor 7,127 3,403   0.0 

Godina e Laboratorit Shkencor 1,884 1,180   0.0 

Godina e akademikëve 865 81   0.0 

Godina e Bibliotekës 1,680 972   0.0 

FSHN+FSHH 11,556 5,636 2,014 2.8 

Godina e Fakultetit shk. Edukimit 3,023 1,709   0.0 

Palestra 418 374   0.0 

FSHE 3,441 2,083 2,307 0.9 

Godina e Fakultetit Ekonomik 3,144 1,865   0.0 

FE 3,144 1,865 1,807 1.0 

Godina e FSHMT 2,942 1,876   0.0 

FSHMT 2,942 1,876 1,930 1.0 

Rektorati 924 0   0.0 

Godina FSHH(Ish maternitet) 1,313 0   0.0 

Shuma  23,320 11,460 8,058 1.4 

 

Mjediset në administrim të Universitetit me gjendjen aktuale kanë nevojë për investime për 

rehabilitimin e mjediseve ekzistuese në funksion të procesit akademik. Sikurse është theksuar në 

hartimin e Buxhetit të vitit 2019 është parashikuar "‟Ndertim i godinës së Fakultetit të shkencave 

humane‟ - ish materniteti” me vlerë të përgjithshme 699,455 mijë lekë me pjesëmarrje të UE-së 

në investim. 

 

 

 

10,477 m2 

13,486  m2 
18,866 m2 

20,266 m2   23,320  m2   

Sipërfaqja e mjediseve mësimore
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2. Të dhëna për infrastrukturën informatike e didaktike.  

 

UE në vite ka krijuar infrastrukturën didaktike, informatike, mjedise mësimore video, si dhe sallat 

e videokonferencave. Në investimet që UE kryen në çdo vit buxhetor objekt investimi i 

përhershëm janë pajisjet laboratorike e kompjuterike, duke rinovuar pajisjet eksiztuese dhe krijuar 

mjedise të reja për procesin akademik e kërkimor. Në Laboratorin Shkencor – metalurgji , përveç 

procesit akademik që zhvillojnë programet e studimit të FSHN-s ofrohen shërbime ndaj të tretëve 

sipas marrëveshjes me Doganën Shqiptare. Ky laborator është akredituar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Akreditimit, si pjesë e Akreditimit Europian. Si i tillë kryhen shërbime për të tretë 

jashtë vendit. 

 
Të dhënat për Mjediset didaktike, informatike e salla video  janë si më poshtë: 

Mjediset didaktike dhe informatike 

Fakultetet Laborator IT Salla video Mjedise didaktike 

Godina e Korpusit Kryesor 8 7 21 

Godina e Laboratorit Shkencor 1 0 7 

Godina e akademikëve 0 0 0 

Godina e Bibliotekës 1 4 0 

FSHN+FSHH 10 11 28 

Godina e Fakultetit shk. Edukimit 0 6 6 

Palestra 0 1 2 

FSHE 0 7 8 

Godina e Fakultetit Ekonomik 4 7 0 

FE 4 7 0 

Godina e FSHMT 1 9 5 

FSHMT 1 9 5 

Rektorati 0 2 0 

Godina FSHH(Ish maternitet) 0 0 0 

Shuma  15 36 41 
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