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I. HYRJE 

 

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të 

lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i ndryshuar, 

Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, e ndryshuar, Planin e zhvillimit strategjik të UMT-

së, si dhe në Udhëzimin nr.5, datë 19.02.2018, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) 

“Për përcaktimin e elementëve përbërës të raportimit vjetor...”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, 

paraqet Raportin vjetor të veprimtarisë mësimore, kërkimore shkencore dhe financiare për vitin 

2017-2018 në nivel universiteti, në kuadër të informimit dhe transparencës për veprimtarinë e tij. 

Në zbatim të misionit të universitetit dhe kuadrit ligjor në fuqi, ky raport synon të paraqesë aspektet 

kryesore të aktivitetit akademik në UMT, duke vënë theksin edhe te problematikate evidentuara dhe 

të adresuara për zgjidhje, me qëllium rritjen e mëtejshme të cilësisë. 

Në hartimin e këtij raporti kanë dhënë kontributin e tyre të gjitha strukturat dhe njësitë kryesore 

(fakultetet) të UMT-së, ku secila prej tyre ka hartuar raportet në nivel njësie ose ka përgatitur 

informacione përmbledhëse, të dhëna statistikore apo dokumente mbështetëse. Konkretisht, ky 

raport është bazuar në: 

- Raportin vjetor mësimor, kërkimor-shkencor dhe financiar të Fakultetit të Mjekësisë; 

- Raportin vjetor mësimor, kërkimor-shkencor dhe financiar të Fakultetit të Mjekësisë Dentare; 

- Raportin vjetor mësimor, kërkimor-shkencor dhe financiar të Fakultetit të Shkencave 

Mjekësore Teknike; 

- Raporte informuese e analitike të organeve kolegjiale të UMT-së (Senati Akademik dhe Bordi i 

Administrimit); 

- Raporte informuese e analitike të komisioneve në nivel universiteti (Këshilli i Botimeve, 

Këshilli i Etikës, Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë ); 

- Të dhënat statistikore të marra nga raporte vjetore të fakulteteve që paraqesin regjistrimet në 

programet e studimit, rezultatet e studentëve dhe kalueshmërinë, transferimet, diplomimet etj. 

- Relacionet dhe treguesit e PBA të miratuara për vitet 2018-2020 dhe PBA 2019-2021. 

- Analizat financiare  dhe ekonomike të viteve 2017 dhe 2018. 

- Analizat ekonomiko dhe financiare të Njësive Kryesore të UMT-së (FM, FSHMT dhe FMD 

- Në sistemin e evidencave të plotësuara dhe të rakorduara me sistemin e thesarit. 

- Materiale, dokumente dhe informacione, të hartuara në kuadër të aktiviteteve të ndryshme të 

realizuara në nivel fakulteti apo të zhvilluara nga personeli akademik i fakulteteve të UMT-së 

etj. 
 

Duhet theksuar fakti se ky raport paraqet në mënyrë të përmbledhur aktivitetin në tërësi të 

universitetit, ndërsa aktivitetet e detajuara janë publikuar në faqet zyrtare të fakulteteve dhe të 

universitetit. 

Një pjesë e aktiviteteve, informacioneve në lidhje me aktivitetet e UMT dhe njësive përbërëse të tij,  

janë të publikuara në faqen e internetit të universitetit dhe të fakulteteve, të cilat përditësohen në 

kohë reale me informacione të nevojshme për studentët dhe publikun në tërësi.  

Një kopje e këtij raporti dërgohet në ministrinë përgjegjëse për arsimin dhe një kopje  publikohet në 

versionin elektronik në faqen zyrtare të internetittë UMT-së. 
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II. PËRMBLEDHJE 

 

Raporti vjetor është një pasqyrë e aktivitetit akademik dhe financiar të zhvilluar nga Universiteti i 

Mjekësisë, Tiranë, gjatë vitit akademik 2017- 2018. Raporti vjetor paraqet informacione, gjetje, 

konstatime dhe vlerësime për të gjitha aspektet e veprimtarisë që universiteti dhe fakultetet e tij 

zhvillojnë. 

Raporti pasqyron ne formë të përmbledhur informacione, analiza dhe gjetje për: 

- funksionimin dhe performancën e strukturave përgjegjëse (organe kolegjiale apo 

komisione të përhershme) në lidhje me aspekte të ndryshme të veprimtarisë akademike 

dhe financiare të UMT-së dhe të fakulteteve; 

- procesin e mësimdhënies dhe të nxënit, njohuritë dhe kompetencat në nivel njësie 

kryesore; 

- kërkimin shkencor në UMT dhe projektet ku personeli i UMT-së merr pjesë si palë 

aktive. Raporti adreson aspekte të politikave të kërkimit shkencor, të dhëna mbi lidhjen e 

kërkimit shkencor me mësimdhënien, 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 departamentet, si dhe të dhëna mbi infrastrukturën në shërbim të 

kërkimit shkencor; 

- programet e studimit që ofron UMT-ja, duke paraqitur programet e studimit që janë 

aktive, të pezulluara, të mbyllura, riorganizimin e tyre dhe përditësimin e syllabuseve, si 

dhe ofrimin e edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetit; 

- parashikimin për angazhimin e personelit akademik dhe ngarkesën mësimore; 

- gjurmimin e studentëve që kanë përfunduar studimet gjatë vitit akademik 2017- 2018; 

- përqindjen e të diplomuarve që kalojnë provimin e shtetit dhe licencohen (si profesion i 

rregulluar); 

- numrin e përgjithshëm të studentëve të regjistruar dhe atyre të diplomuar sipas niveleve 

dhe programeve të studimit, numrin e studentëve që ndjekin programet e studimit që 

ofron UMT-ja, mbështetjen për studentët (bursa apo përjashtim/reduktimi i tarifave të 

shkollimit), pjesëmarrjen e studentëve në projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe 

mbështetjen për lëvizshmërinë e tyre, cilësinë e studentëve dhe vlerësimin e tyre për 

secilin cikël dhe program studimi; 

- mobilitetin e personelit akademik të financuar nga fakulteti/UMT-ja apo të realizuar në 

kuadër të projekteve; 

- infrastrukturën, ku përfshihen mjediset didaktike dhe kërkimore, politikëne shpërndarjes 

së fondeve në funksion të përmirësimit të cilësisë, numrin e teksteve dhe infrastrukturën 

informatike në funksion të mësimit, përmirësimit dhe plotësimit, sipas standardeve 

shtetërore të cilësisë. 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga njësitë kryesore të UMT-së, nga sektorët 

përkatës të Rektoratit, nga sekretariatet teknike të organeve përkatëse, si dhe në bazë të raporteve 

dhe analizave të kryera nga UMT për institucione të tjera, rezulton se: 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, organizohet dhe menaxhohet në zbatim të Statutit dhe 

Rregullores sëtij. Në mbledhjet e organeve kolegjiale dhe drejtuese ndiqen procedura dhe protokolle 

të përcaktuara. UMT-ja, në plotësim tëkërkesave të ligjit nr. 80/2015 dhe të statutit të ri në 
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përputhje me këtë ligj, ka si prioritet fuqizimin e sigurimit të brendshëm të cilësisë, reflektuar kjo 

dhe në ngritjen e sektorit të cilësisë. 

Për sa i përket burimeve të UMT-së, konstatohet se përgjegjësitë përmbushen në përgjithësi 

ngaRektorati, Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit. Universiteti është në gjendje të tërheqë 

një gamë të gjerë burimeshdhe mbështetje nga sektori i shëndetësisë, dhe të përfitojë, në veçanti, 

nga afërsia fizike me Qendrën Spitalore Universitare“Nënë Tereza” dhe strukturat spitalore. Kjo 

ofron një shtrirje burimesh të vazhdueshme dhe të pasura, si për stafin, ashtuedhe për studentët. 

Megjithatëidentifikohet si dobësi mungesa e qasjes dhe mekanizmave financiare të UMT-së për të 

siguruar të ardhuranga shërbimet cilësore që mund të ofrojë universiteti, me kapacitetet akademike, 

profesionale dhe infrastrukturore që ka (edukimi në vazhdim, ofrim shërbimi ndaj pacientëve etj.). 

Kurrikula që ofron Universiteti i Mjekësisë, Tiranë,është e lidhur ngushtësisht me kërkesat e 

profesionit dhe mbështetet nga një rrjet i fuqishëm mjekësh dhe urdhrash profesionalë. Programet e 

studimit janë qartësisht të përcaktuara dhe të përshtatshme. Për programet e studimit të shkencave 

mjekësore teknike është evidentuar dhe adresuar në MASR problematika për numrin e orëve në 

total (krahasuar me programe të ngjashme në nivel evropian), kjo pasi UMT-ja respekton të njëjtat 

akte nënligjore lidhur me elementet e programeve të studimit si IALët] e tjeradhe nuk ka një status 

të veçantë. 

Mësimdhënia, mësimnxënia dhe vlerësimi nëUMT, kryhet në përputhje merregulloren e 

universitetit dhe rregulloret e fakulteteve të tij. Konstatohet se ekziston një marrëdhënie e fortë me 

praktikën profesionale, ku pjesa më e madhe e orëve mësimore zhvillohen në bashkëpunim me 

struktura shëndetësore universitare (QSU) dhe struktura shëndetësorejouniversitare. Megjithatë, për 

shkak dhe të natyrës specifike të programeve të studimit që ofron UMT-ja, duhet një qasje me e 

efektshme në të gjithë universitetin, e shoqëruar kjo me procedurat përkatëse, për të nxitur 

përmirësimin e vazhdueshëm në cilësinë e mësimdhënies, si për stafin e ri, ashtu edhe për atë me 

përvojë, duke marrëparasysh praktikat më të mira ndërkombëtare. Për sa i përket këkimit shkencore, 

UMT-ja duhet të hartojë objektiva konkretësipas fushave të kërkimit, duke i mbështetur dhe me 

fondet përkatëse. 

Studentët janë të organizuar nëkëshilla studentorë. Studentët e viteve të larta kanë marrëdhënie të 

ngushta me stafin akademik, për shkak të organizimit të grupeve me cikle.Studentët mbështeten dhe 

kanë akses në një gamë të gjerë të aktiviteteve sociale dhe komunitare, por kjo mbështetje mbetet 

gjithsesi e kufizuar. Universiteti ka marrë masa për të forcuar mbështetjen ndaj karrierës (për çdo 

fakultet ështëplanifikuar një person përgjegjës me kohë të plotë), sidhe mbledhjen e të dhënave 

statistikore mbi punësimin e të diplomuarve (nëpërmjet projektit GRADUA, ku UMT-jaështë 

partnere). Gjithashtu, është ngritur Rrjeti i Ekselencës së Studentëve të UMT-së (NES-UMeD), por 

institucioni duhet të marrë masat përkatëse për mbështetjen dhe funksionimin e këtij rrjeti. 

Raporti i detajuar sipas aspekteve jepet në vijim të këtij raporti të përmbledhur.  
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III. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I ORGANEVE DREJTUESE E 

VENDIMMARRËSE NË UMT 

 

1.1 Organizimi i UMT-së 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, është krijuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 48, datë 

23.01.2013 “Për krijimin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (UMT)”, i ndryshuar.Pas riorganizimit 

në vitin 2016, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, aktualisht përbëhet nga 3 njësi kryesore(fakultete) si 

më poshtë:  

 Fakulteti i Mjekësisë 

 Fakulteti i Mjekësisë Dentare 

 Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 
 

Fakulteti i Mjekësisë, i krijuar në vitin 1957 në varësi të Universitetit Shtetëror të Tiranës, është 

vazhdim i Institutit të Lartë Mjekësor (hapur për herë të parësi institucion i arsimit të lartë në 

Shqipëri në shtator të vitit 1952), i cili kishte për mision përgatitjen e mjekëve të përgjithshëm.  Ky 

fakultet, i cili deri më 2013 ofronte programet e studimitnë mjekësi të përgjithshme,stomatologji 

dhe farmaci, u riorganizua në 2 (dy) fakultete: 

1. Fakulteti i Mjekësisë, ku ofrohen programet e të tria cikleve të studimit, sipas kartës së 

Bolonjës, përkatësishtnë Mjekësi, Farmaci dhe Shëndet publik; 

2. Fakulteti i Mjekësisë Dentare, që ofron ciklin e plotë të studimeve sipas kartës së 

Bolonjës në fushën edentistrisë. 
 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike është vazhdim i Fakultetit të Infermierisë, i cili me VKM-

nënr. 612, datë 21.09.2004, u krijua nga riorganizimi i Shkollës së Lartë të Infermierisë, në varësi të 

Universitetit të Tiranës. Fillimisht, Fakulteti i Infermierisë ka ofruar vetëm programet e studimit 

Infermier i Përgjithshëm, Mami, Logopedi, Teknik Laboratori. Nisur nga fakti se Fakulteti i 

Infermierisë ofronte programe studimi në disa drejtime të shkencave mjekësore, në vitin 2012 ai u 

bë Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike.Me themelimin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në 

janar 2013, FSHMT-ja u bë pjesë përbërëse (njësi kryesore e universitetit). 

Bazuar në Statutin dhe Rregulloren e UMT-së, të ndryshuar, struktura akademike dhe 

administrative e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, është: 

- autoritetet drejtuese (Rektori, Dekani, Drejtuesi i departamentit, Administratori); 

- organet kolegjiale (Senati Akademik, Bordi i Administrimit); 

- organet drejtuese (Rektorati, ku bën pjesë Rektori, zëvendësrektorët, dekanët e 

fakulteteve, administratori i UMT-së; dekanatet, ku bën pjesë Dekani, drejtuesit e 

departamenteve, zëvendësdekanët dhe administratori i fakultetit); 

- Njësitë kryesore (Fakulteti i Mjekësisë, me 17 njësi bazë; Fakulteti i Mjekësisë Dentare, 

me 3 njësi bazë; Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, me 3 njësi bazë); 

- struktura ndihmësakademike me karakter administrativ dhe struktura administrative në 

Rektoratin e UMT-së (Drejtoria e Kurrikulave dhe Menaxhimit Akademik, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme, Drejtoria e Buxhetit dhe Investimeve, 

Njësia e Auditit të Brendshëm); 

- administrata e fakulteteve (Burimet Njerëzore, Sekretaria Mësimore, Financa etj.); 
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- personeli akademik dhe personel ndihmësmësimor. 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë,e ushtron veprimtarinë e tij bazuar në: 

- legjislacionin në fuqi për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor (ligji nr. 80/2015, VKM, 

urdhra dhe udhëzime të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Kodin e Cilësisë 

përArsimin e Lartë, si dhe akte të tjera të miratuara e që zbatohen në arsimin e lartë); 

- Statutin e UMT-së, i ndryshuar, 

- Rregulloren e UMT-së, e ndryshuar; 

- vendime të Rektoratit, Senatit Akademikt dhe Bordit të Administrimit të UMT-së; 

- vendime dhe urdhra të Rektorit dhe Administratorit të UMT-së. 

 

1.2 Funksionimi i organeve kolegjiale/drejtuese 

Në zbatim të Statutit dhe të Rregullores të UMT, çdo njësi apo strukturë është përgjegjëse për 

mbarëvajtjen e procedurave, aktiviteteve dhe veprimtarive që zhvillon universiteti për realizimin e 

objektivave për zhvillimin e procesit mësimor dhe shkencor, si dhe aktiviteteve të tjera. 

Në vitin akademik 2017- 2018 janë miratuar një sërë aktesh nënligjore në zbatim të ligjit nr. 

80/2015, zbatimi i të cilave ka kërkuar angazhimin e organeve kolegjiale dhe drejtuese të 

universitetit dhe të fakulteteve.  

Universiteti ka përfaqësuesit e tij (në nivel fakulteti) në grupet e punës ngritur nga institucione 

qendrore (ministritë përkatëse) apo në grupet e punës të spitaleve universitare për çështje të 

caktuara, si dhe në komisionet e licencimit të programeve dhe komisionete provimit për lejen e 

ushtrimit të profesioneve të rregulluara. Lidhur me komisionet e licencimit, përfaqësuesit e UMT-së 

kanë shprehur shqetësimin për rishikimin e pyetjeve të provimit, pasi me kalimin e viteve kjo ka 

rezultuar problematike dhe nuk përputhet me programet mësimore, të cilat përmirësohen dhe 

ndryshojnë vit pas viti, në kuadër të rritjes së cilësisë (kryesisht për profesionet e rregulluara të 

shkencave mjekësore teknike). Konkretisht, i është kërkuar zyrtarisht MASR-së organizimi i një 

grupi specialistësh për rishikimin e pyetjeve aktuale apo hartimin e pyetjeve të reja. 

Referuar aktivitetit të zhvilluar gjatë vitit akademik, organet kolegjiale dhe autoritetet drejtuese 

kanë kryer veprimtaritë kryesore si vijon: 

Senati Akademik ka ushtruar kompetencat e tij në mbarëvajtjen e veprimtarisë akademike gjatë të 

gjithë vitit akademik, nëpërmjet vendimeve të marra në mbledhjet përkatëse (65 VSA), të cilat i 

janë adresuar njësive përkatëse për zbatim. 

SA ka shqyrtuar dhe miratuar, me vendimet përkatëse, kuotat dhe kriteret e pranimit në programet e 

studimit që ofrojnë njësitë kryesore të UMT-së për vitin akademik përkatës, si dhe propozimin për 

tarifat e shkollimit për çdo program, marrëveshjet e bashkëpunimit me të tretë (janë lidhur 18 

marrëveshje me IAL vendase dhe të huaja), si dhe ka miratuar ndryshime në programet e studimit 

(ekzistuese),propozuar nga njësitë kryesore, në kuadër të përmirësimit të cilësisë së ofertës 

akademike. 

Rektorati, së bashku me Senatin Akademik, kanë hartuar dhe miratuar aktet rregullative bazë për 

zhvillimin e zgjedhjeve të këshillave studentorë të UMT-së, ku kjo e fundit ishte nga të parat IAL 

që realizoi këtë proces. Tashmë studentëte UMT-së kanë organizmat e veta të zgjedhura prej tyre. 
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Gjithashtu, bazuar në propozimin e Rektoratit, Senati Akademik miratoi me VSA nr.17, datë 

23.02.2018, hapjen e Qendrës së Zhvillimit Profesional, vendim ky që iu përcoll Bordit të 

Administrimit lidhur me aspektin financiar të kësaj njësie. 

Bordi i Administrimit ka ushtruar kompetencat e veta në mbarëvajtjen e veprimtarisë financiare të 

UMT-së, nëpërmjet vendimeve të marra (52 vendime). BA ka shqyrtuar dhe miratuar, ndër të 

tjera,Draft-Statutin e Universitetit te Mjekësisë, Tiranë, Rregulloren e brendshme për administrimin, 

financat dhe kontabilitetin në UMT, tarifat për të gjitha ciklet e studimit, listat përpërjashtim nga 

tarifa për studentët qëplotësonin kriteret sipas akteve ligjore e nënligjore përkatëse, buxhetin e 

institucionit, planin buxhetor afatmesëm (projekt-buxheti 3-vjeçar i institucionit),ka Kartën e 

Auditit, Kodin e Etikës tëNjësisë së Auditimit tëBrendshëm, planin e punës së Njësisë së Auditimit 

tëBrendshëm, si dhe planin 3-vjeçar të punës së Auditimit të Brendshëm. 

Bordi i Administrimit e kryen veprimtarinë e tijnë mbështetje dhe në zbatim të ligjit nr. 80/2015 

"Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSh". 

Rektori/Dekani/Drejtuesi i departamentit(autoritete drejtuese) kanë qenë të angazhuar për 

mbarëvajtjen e procesit mësimor, monitorimin e regjistrimit të studentëve dhe transferimeve, 

menaxhimin e personelit akademik me kohë të plotë apo të pjesshme, raportimet periodike, si dhe 

për zgjidhjen e mjaft problematikave të evidentuara gjatë zhvillimit të procesit mësimor, sezoneve 

të provimeve, praktikave profesionale dhe diplomimit.  

Si autoritete drejtuese, ato kanë zhvilluar takime me titullarë të institucioneve qendrore shtetërore 

për zgjidhjen e problematikave të hasura në institucion, si dhe kanë përcjellë projekt-propozime 

konkrete për të gjitha draft-aktet rregullative e nxjerra nga ministria përgjegjëse për arsimin, në 

kuadër të mirëfunksionimit të institucionit tonë. 

Gjithashtu janë realizuar një sërë takimesh në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit me të tretë, 

takime lobimi për universitetin, si dhe takime informuese me studentët, stafin  akademik, median 

apo të interesuar të tjerë, në kuadër të rritjes së transparencës dhe informimit (disa prej aktiviteteve 

janë paraqitur edhe në faqen zyrtare të internetit të UMT-së dhe në ato të fakulteteve). 

Rektorati/dekanatet (organe kolegjiale), në ushtrim të kompetencave të tyre, kanë shqyrtuar dhe 

marrëvendime lidhur me strukturën e vitit akademik, komisionet për monitorimin e 

pranimeve/regjistrimeve të reja, transferimin e studimeve, komisionet për monitorimin e cilësisë së 

mësimdhënies, etj. Po ashtu janë propozuar dhe miratuar grupe pune të proceseve të organizuara në 

nivel universiteti, në komisione apo grupe të posaçme. 

Këshilli i Botimeve (organ kolegjial), në ushtrim të kompetencave të tij, ka shqyrtuar kërkesat 

lidhur me miratimin si botime shkencore apo tekste mësimore, në përputhje me standardet, për 

botimet akademike në UMT, në fushën e mësimdhënies dhe aktivitetit shkencor (shqyrtuar gjithsej 

3 tekste, nga të cilët është miratuar 1 (një) tekst mësimor). Ka vijuar publikimi online i revistës 

Albanian Journal of Medical and Health Sciences, me volumet 48 dhe 49, përkatësishtpër vitet 2017 

dhe 2018. 

Këshilli i Etikës (organ kolegjial), në ushtrim të kompetencave të tij, ka shqyrtuar 3 (tri) raste të 

adresuara këtij organi lidhur me veprimtarinë e Komisionit institucional Zgjedhor Studentor, 

rishqyrtimin e kodit të etikës, si dhe një rast të pretenduar për mosrespektim të kërkesave të moralit 

dhe të etikës në realizim të funksionit të detyrave të individëve. 
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Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (organ kolegjial), në ushtrim të kompetencave të saj, 

ka angazhuar anëtarët e saj në nivel fakulteti në komisionet (ad-hoc) përkatëse për monitorimin e 

cilësisë së mësimdhënies, monitorimin e procesit të regjistrimeve dhe pranimeve, të kalueshmërisë 

në vit të studentëve aktivë etj. Në kuadër të komisioneve të ngritura, është raportuar në mënyrë 

analitike dhe periodike në njësitë kryesore përkatëse. Gjithashtu, nga veprimtaria e NjSBC-së, në 

bashkëpunim me të gjithë aktorët e tjerë të UMT-së (departamentet, fakultetet, stafi akademik, stafi 

administrativ, studentët, etj.) u arrit të finalizohej me sukses procesi i akreditimit institucional, në 

përfundim të të cilit, me Vendimin nr. 96, datë 21.09.2017, të Bordit të Akreditimit, UMT-ja u 

akreditua për një periudhë 5 (pesë)-vjeçare. 

Aktualisht, anëtarët e NjSBC-së kanë realizuar funksionin e tyre kryesisht në nivel fakulteti, 

përkatësisht në analizimin e rezultateve të pyetësorëve me studentët, si dhe evidentimin e disa 

problematikave dhe dhënien e rekomandimeve përkatëse. 

Lidhur me cilësinë e studentëve në hyrje (nëprogramet e studimit të ciklit të parë dhe të integruar të 

ciklit të dytë), NjSBC-jaka analizuar, në nivel universiteti dhe fakulteti, ecurinë e rezultateve 

(notave)të lëndëve biologji, kimi dhe fizikë, të studentëve që kanë përfunduar vitin e parë në vitin 

2017, krahasuar me rezultatet (notat) e marra prej tyre në arsimin e mesëm po në këto lëndë 

(biologji, kimi, fizikë, gruplëndë formuese si kriter pranimi në UMT).  

Përsa i përket përmirësimit të cilësisë, evidentohet nevoja për ngritjen e një strukture ne nivel 

rektorati, dedikuar sigurimit të cilësisë (staf teknik), e cila në zbatim të politikave të cilësisë të 

UMT-së, të grumbullojë dhe përpunojë të dhënat nëpërmjet sistemeve informatike, si përpunimin e 

pyetësorëve të studentëve për vlerësimin e lëndës/ve, vlerësimin e shërbimeve që iu ofrohen 

studentëve nga administrata e UMT-së/fakulteteve, vlerësimin e infrastrukturës, të dhëna cilësore të 

studentëve në hyrje, në proces dhe në dalje, të dhëna lidhur me kërkimin shkencor të pedagogeve 

etj. NjSBC-ja, duke u bazuar te këto të dhëna statistikore, mund të bëjë analiza, rekomandime, 

sugjerime etj., lidhur me përmirësimin e cilësisë. 

 

1.3 Njësitë administrative ndihmësakademike (rektorat/dekanat) dhe komisionet ad-

hoc 

Rektorati/dekanatet (si njësi administrative),në ushtrim të kompetencave të tyre, kanë shqyrtuar, 

zbatuar (vendimet e organeve kolegjiale apo drejtuese) dhe kanë nxjerrë akte rregullative lidhur me 

mbarëvajtjen e procesit mësimor, të pranimeve dhe regjistrimeve në programet e studimit që ofron 

UMT-ja apo të transferimeve të studimeve, komisionete monitorimit të aspekteve të procesit 

mësimor (nga ana cilësore), dhënien e përgjigjes dhe të zgjidhjes për kërkesat/ankesat individuale 

apo në grup drejtuar UMT-së apo fakulteteve etj. 

Gjithashtu, lidhur me organizimin e proceseve nga rektorati/dekanati, nëpërmjet komisionevead-hoc 

të ngritura për aspekte të veçanta të veprimtarisë akademike, evidentojmë se:  

 Procesi i përllogaritjes së pikëve të maturantëve dhe rankimit të tyre, në kuadër të 

pranimeve në programet e studimit në UMT (gusht 2017 dhe gusht 2018), i kryer nga 

komisioni i monitorimit dhe grupi teknik (në nivel universiteti), i ngritur për këtë qëllim, 

janë realizuar me sukses. Për këtë proces nuk ka pasur asnjë ankimim. 

 Procesi i pranimeve në programet e specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, që 

nga nxjerrja e akteve rregullative, proceset shumë të rëndësishme të aplikimit dhe të 
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konkurrimit të studentëve, si dhe përzgjedhjes së programit specializues afatgjatë nga 

ana e tyre, kryhet dhe monitorohet tërësisht nga Rektorati i UMT-së dhe dekanatet e 

fakulteteve përkatëse. 

 Procesi i draftimit të strukturës organizative të UMT-së dhe të fakulteteve përkatëse 

është kryer nga komisioni ad-hoc i ngritur për këtë qëllim. 
 

Në vitin 2018, nga Rektorati i UMT-së u iniciua ngritja e Rrjetit të Studentëve të Ekselencës të 

UMT-Së (NES-UMeD), ku studentët u ftuan që të aplikonin vullnetarisht. Përzgjedhja e studentëve 

u bë pas verifikimit të rezultateve të studimeve të tyre (nota mesatare mbi 9)nga njësitë kryesore 

përkatëse.  

Gjatë viti të parë të funksionimit të këtij rrjeti, u realizuan disa veprimtari, si takim me titullarin e 

institucionit dhe të fakulteteve, njohja me programet evropiane të shkëmbimit të 

studentëve(Erasmus+) dhe aplikimi për këto programe. Studentët e NES-UMeD iniciuan dhe 

zhvilluan aktivitete vullnetare për promovimin e shëndetit, si dhe u iniciua ideja e realizimit të 

takimeve me figura të shquara në fushën e mjekësisë. 

Për vitin 2019 nevojitet një mbështetje më e madhe e institucionit për rritjen e pranisë së këtij rrjeti 

në jetën e universitetit. Në këtë kuadër rekomandohet si më poshtë: 

- studentët e NES-UMeD,të përfshihen në mënyrë aktive në informimin e maturantëve që 

synojnë të bëhen pjesë e UMT, si dhe zyrën e këshillimit të karrierës; 

- të caktohet një person për ndjekjen në vazhdim të të gjitha veprimtarive dhe eventeve ku 

këta studentë mund të marrin pjesë, duke luajtur rolin e një ndërmjetësi dhe iniciuesi për 

përfshirjen e tyre në aktivitetet e ndryshme apo duke adresuar problematikat e hasura në 

njësitë përkatëse; 

- të planifikohet një fondipër NES-UMeD, me qëllim mbështetjen e nismave dhe veprimtarive 

të tyre, apo anëtarësimin e tyre në rrjetet ndërkombëtaresimotra; 

- të hapet një rubrikë në faqen zyrtare të interneti të UMT-së për publikimin e veprimtarive të 

NES-UMeD. 

 

1.4 Aktiviteti i njësive kryesore 

Fakultetet e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, janë organizuarme njësi bazë (departamente) sipas 

profilit të fushave të programeve të studimit që ofrojnë, duke krijuar në këtë mënyrë mundësinë që 

departamentet të bashkërendojnë aktivitetet e tyre, në funksion të realizimit të procesit akademik e 

shkencor.  

Po ashtu,departamentet dhe personeli akademik përkatës jaspin një kontribut të rëndësishëm në 

angazhimet për institucionin. Një pjesë e konsiderueshme e personelit akademik me kohë të plotë 

kanë qenë pjesë e komisioneve të përkohshme të vlerësimit të ngritura në nivel universiteti apo 

fakulteti. Në paragrafët e mëposhtëm jepet në mënyrë të përmbledhur aktiviteti i secilit nga 

fakultetet e UMT-së (informacioni i detajuar gjendet në raportet vjetore për vitin akademik 2017-

2018 të secilit fakultet). 
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1. Fakulteti i Mjekësisë
1
 

Fakulteti i Mjekësisë ofron programe studimi të ciklit të parë, të ciklit të dytë, të integruara të ciklit 

të dytë dhe të ciklit të tretë, të organizuara si më poshtë: 

a) Programe të integruara të ciklit të dytë, me kohëzgjatje 5 dhe 6 vite akademike, në 

përfundim të të cilave studentipajiset meDiplomë “Master i Shkencave në Mjekësi e 

përgjithshme”oseDiplomë “Master i Shkencave në Farmaci”; 

b) Program i ciklit të parë Bachelor, me kohëzgjatje 3 vite akademike, në përfundim të të 

cilitstudentipajiset meDiplomë “Bachelor në Shëndet Publik”; 

c) Programe të ciklit të dytë, me kohëzgjatje 1 dhe 2 vite akademike, në përfundim të të 

cilave studenti pajiset me Diplomë “Master i Shkencave nëShëndet Publik”, Diplomë 

“Master Profesional nëShëndet Publik”ose Diplomë “Master Profesional nëMenaxhim 

Shëndetësor”; 

d) Programe të ciklit të tretë, Programe të Specializimeve Afatgjata, në fushën e Mjekësisë 

(kohëzgjatja 3-4 vjet). Në Fakultetin e Mjekësisë, në vitinakademik 2017-2018 janë 

aktivizuar (studentë të regjistruar në vit të parë) 30 programe specializimi nga 38 gjithsej.Për 

sa i përket programeve të doktoraturës ((të cilat nuk janë hapur prej 5 vitesh në UMT) 

rezulton se janë 301 doktorantë në proces, nga të cilët 135 janë aktualisht në fund të procesit 

të mbrojtjes së gradës shkencore.  

Në Fakultetin e Mjekësisë, UMT, janë angazhuar 194anëtarë të personelit akademik me kohë të 

plotë, të ndarë sipas kategorive: 

Personel akademik me kohë të plotë, 2017-2018 (PAKPl) 

 Profesor Lektor As. 

lektor 

 

Viti 

akademik 

Prof. Prof. Asc. Dr. Master Totali 

2017-2018  85 59 41 9 194 

 

Për plotësimin e ngarkesës mësimore, pranë FM angazhohet personel akademik me kohë të 

pjesshme, si më poshtë: 

 

 

 

 

Në FM zhvillojnë veprimtarinë e mësimdhënies 459 anëtarë tëpersonelit akademik me kohë të plotë 

dhe me kohëtë pjesshme. Nëse i referohemi ngarkesës mësimore totale që mbulon stafi akademik i 

brendshëm në FM, apo dhe akteve të reja lidhur me ngarkesën mësimore (për vitin 2018-

2019),është e nevojshme rritja enumrit të kësaj kategorie personeli për sigurimin e cilësisë së 

mësimdhënies. 

Ngarkesa mësimore e realizuar sipas cikleve të studimit në FM, për vitin akademik 2017-2018, 

është si më poshtë: 

Ngarkesa mësimore sipas cikleve të studimit 

                                              
1
Raporti vjetor 2017-2018, Fakulteti i Mjekësisë UMT  

Personel akademik me kohë të pjesshme, 2017-2018 (PAKPj) 

Viti akademik Të jashtëm SSHU Totali 

2017-2018  91 174 265 
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Nr Programi i studimit 
Ngarkesa mësimore 

fizike 

Ngarkesa mësimore orë të 

konvertuara  

1 Bachelor 735 841.5 

2 PICD 7333.5  

3 

Master Profesional (Shëndet 

Publik dhe Menaxhim 

Shëndetësor) 

1389  

4 Master i shkencave 1236  

5 Specializim Afatgjatë 158640.1 96349.65 

6 Doktoraturë 0 0 

 TOTAL   

 

Për vitin akademik 2017-2018, studentët e regjistruar në vitin e parë janë si më poshtë: 

Programi  Bachelor Master profesional Master shkencor SPA 

Mjekësi e përgjithshme   340  

Farmaci   121  

Shëndet Publik 26 23 26  

Menaxhim shëndetësor  30   

Specializime     221 

Total 26 53 487 221 

Të regjistruar në FM , viti i parë,gjithsej 787 studentë 

 

Studentë që ndjekin aktualisht studimet (në të gjitha vitet, përfshirë dhe 2017-2018) janë: 

Fakulteti i Mjekësisë 
Bsc M. Pr Msc PICD Dr SPA Totali 

26 95 51 2746 301 741 3960 

 

2. Fakulteti i Mjekësisë Dentare
2
 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare ofron programe të ciklit të parë, të integruar të ciklit të dytë dhe të 

tretë, të organizuara si më poshtë:  

a) Program i integruar i ciklit të dytë, me kohëzgjatje 5 vite akademike, në përfundim të të 

cilit studenti pajiset me Diplomë “Master i Shkencave në Stomatologji”; 

b) Programe të ciklit të parë “Bachelor”, me kohëzgjatje 3 vite akademike, në përfundim të 

të cilave, studenti pajiset me Diplomë “Bachelor në Higjenist Dentar” ose Diplomë 

“Bachelor në Teknike Dentare”(aktivizuar për herë të parë në vitin akademik 2018-2019);  

c) Programe të ciklit të tretë, SpecializimeAfatgjata, në fushën e Mjekësisë Dentare 

(kohëzgjatja deri në 4 vjet). Në Fakultetin e Mjekësisë Dentare studiojnë specializantë, të 

shpërndarë në 3 shkolla (programe) specializimi: “Terapi Stomatologjike”dhe“Pedodonti” 

nëDepartamentine Terapisë, si dhe “Kirurgji Maksilo-faciale” në Departamentin 

eKirurgjisë, ku realizohen orët sipas kurrikulës së miratuar.Përsa i përket programeve të 

doktoratës(të cilat nuk janë hapur prej 5 vitesh në UMT) rezulton se janë 25 doktorantë në 

proces, të cilëtjanë aktualisht në fund të procesit të mbrojtjes së gradës shkencore.  

Në Fakultetin e Mjekësisë Dentare janë angazhuar 21 anëtarë tëpersonelit akademik me kohë të 

plotë, të ndarë sipas kategorive: 

                                              
2
Raporti Vjetor 2017-2018, Fakulteti i Mjekësisë Dentare 
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Personel akademik me kohë të plotë, 2017-2018 (PAKPl) 

 Profesor Lektor As. lektor 
Totali 

Viti akademik  Prof. Prof. Asc. Dr. Master 

2017-2018  5 6 8 2 21 

 

Për plotësimin e ngarkesës mësimore, pranë FMD-së angazhohet personel akademik me kohë të 

pjesshme, si më poshtë: 

 

 

 

 

Në FMDzhvillojnë veprimtarinë e mësimdhënies 144anëtarë të personelit akademik me kohë të 

plotë dhe me kohë të pjesshme. Nëse i referohemi ngarkesës mësimore totale që mbulon personeli 

akademik me kohë të plotë në FMD apo dhe akteve të reja lidhur me ngarkesën mësimore (për vitin 

2018-2019),është e nevojshme rritja e numrit të kësaj kategorie personeli për sigurimin e cilësisë së 

mësimdhënies. 

Ngarkesa mësimore e realizuar sipas cikleve të studimit në FMD, për vitin akademik 2017-2018, 

ështësi më poshtë: 

Nr. Programi i studimit Ngarkesa mësimore orë të konvertuara 

1 PICD 5665.05 

2 Specializim Afatgjatë 1654.55 

 TOTAL 7319.6 

 

Për vitin akademik 2017-2018, studentë të regjistruar në vitin e parë janë si më poshtë: 

Programi  Bachelor Master profesional Master shkencor SPA 

Stomatologji   131  

Specializime     7 

Total   131 7 

Të regjistruar në FMD, viti i parë, gjithsej 138 studentë 

 

Studentë që ndjekin aktualisht studimet (në të gjitha vitet, përfshirë dhe vitin akademik 2017-2018) 

janë: 

Fakulteti i MjekësisëDentare 

PIC

D 

Dr

. 
SPA Totali 

665 25 22 712 

 

3. Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike
3
 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknikeofron programe studimit të ciklit të parë, të dytë dhe të 

tretë, të organizuara si më poshtë:  

a) Programe të ciklit të parë “Bachelor”,me kohëzgjatje 3 vite akademike (6 programe), në 

drejtimet: Infermieri, Mami, Fizioterapi, Teknikë Imazherie, Logopedi, Teknikë Laboratori. 

                                              
3
Raporti vjetor 2017-2018, FSHMT 

Personel akademik me kohë të pjesshme, 2017-2018 (PAKPj) 

Viti akademik Të jashtëm Të ftuar dhe të huaj Totali 

2017-2018  66 54+7 123 
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b) Programetë ciklit të dytë“Master Profesional”, me kohëzgjatje 1 vit akademik, 60 kredite 

(6 programe), në drejtimet: Infermieri, Mami, Fizioterapi, Teknikë Imazherie, Logopedi, 

Teknikë laboratori 

c) Programe të ciklit të dytë“Master i Shkencave”, me kohëzgjatje 2 vite akademike, 120 

kredite (6 programe), në drejtimet: Infermieri, Mami, Fizioterapi, Teknikë Imazherie, 

Logopedi, Teknik laboratori 

d) Programe të ciklit të tretë Doktoraturë”(të cilat nuk janë hapur prej 5 vitesh në 

UMT),kuaktualisht janë në përfundim të procesit të mbrojtjes së gradës shkencore156 

doktorantë.  

Në Fakultetin eShkencave Mjekësore Teknikejanë angazhuar 70anëtarë të personelit akademik me 

kohë të plotë, të ndarë sipas kategorive të mëposhtme: 

Personel akademik me kohë të plotë, 2017-2018 (PAKPl) 

Viti akademik 
Profesor Lektor As. Lekor 

Totali 
Prof. Prof. Asc. Dr. Master 

2017-2018  5 8 24 33 70 
 

Për plotësimin e ngarkesës mësimore, pranë FSHMT-së angazhohet personel akademik me kohë të 

pjesshme, si mëposhtë: 

 

Në FSHMTzhvillojnë veprimtarinë e mësimdhënies 364 anëtarë të personelit akademik me kohë të 

plotë dhe me kohë të pjesshme. Nëse i referohemi ngarkesës mësimore totale që mbulon personeli 

akademik i brendshëm ne FSHMT apo dhe akteve të reja lidhur me ngarkesën mësimore (për vitin 

2018-2019), është e nevojshme rritja e numrit të kësaj kategorie personeli për sigurimin e cilësisë së 

mësimdhënies. 

Ngarkesa mësimore e realizuar sipas cikleve të studimit në FSHMT, për vitin akademik 2017-2018, 

ështësi më poshtë: 

Ngarkesa mësimore sipas cikleve/programeve të studimit që ofron FSHMT-ja 

Programi i studimit Ngarkesa mësimore orë fizike Ngarkesa mësimore orë të konvertuara 

Bachelor 13566 27390 

Master Profesional 10126 14528 

Master i Shkencave 6815 13375 

TOTAL 30507 55293 

 

Për vitin akademik 2017-2018, studentë të regjistruar në vitin e parë janë si më poshtë: 

Viti 2017-2018 Bachelor Master profesional Master shkencor 

Infermieri 243 187 97 

Mami 32 52 19 

T. Laboratori 46 59 40 

Fizioterapi 44 63 39 

T. Imazherie 44 59 29 

Logopedi 22 23 21 

Personel akademik me kohë të pjesshme, 2017-2018 (PAKPj) 

Viti akademik 
Tëjashtëm (lëndë 

formuese) 

SSHU +njësi të tjera 

shëndetësore 
Totali 

2017-2018  95 143+56 294 
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Total 431 444 245 

Në total 1120 studentë të regjistruar në vitin e parë 

 

Studentëqë ndjekin aktualisht studimet (nëtë gjitha vitet, përfshirë dhe vitin akademik 2017-2018) 

janë: 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 
Bsc. M. Pr Msc. Dr. Totali 

1394 447 535 156 2532 

 

1.5 Sekretaritë mësimore në njësitë kryesore 

 

Sekretaria mësimore është njësi në funksion të procesit mësimor dhe studentëve. Personeli i 

sekretarisë mësimore është përgjegjës për të gjitha procedurat që ka kryer fakulteti gjatë vitit 

akademik në lidhje me regjistrimet, transferimet dhe procesin mësimor.  

Konkretisht, me fillimin e vitit të ri akademik, sekretaria: 

 hap regjistrat e notave ku pasqyrohen studentët sipas grupeve, kurrikulave për vitet e 

para, të dyta e në vazhdim, të cilët vazhdojnë studimet në fakultet;  

 regjistrat elektronikë ku pasqyrohen studentët sipas grupeve, kurrikulave për të gjitha 

vitet, të cilët vazhdojnë studimet në fakultetin përkatës; 

 hedh të dhënat dhe gjeneralitetet e secilit student në Regjistrin Themeltar dhe në formë 

elektronike, për të mundësuar: 

- pajisjen e tij me numër matrikullimi; 

- aktivizimin e studentit elektronikisht në Sistemin e RASH-it; 

 nxjerr statistikat për studentët sipas viteve të studimit (femra/meshkuj; fshat/qytet; trojet, 

shpërndarja sipas grupmoshave për studentët e diplomuar, për studentët që kanë kaluar 

në vitin pasardhës); 

 përgatit regjistrat e pedagogëve me emrat e studentëve sipas programeve të studimit dhe 

grupeve përkatëse për çdo semestër; 

 hedh notat e procesverbaleve të provimeve në regjistrin e notave dhe atë elektronik, si 

dhe harton procesverbalet në përputhje me kërkesat me shkrim të studentëve, duke u 

mbështetur në rregulloren e fakultetit. 
 

Sekretaria mësimore përgatit listat përfundimtare të studentëve që frekuentojnë vitin pasues pas 

përfundimit të sezonit të vjeshtës dhe para fillimit të vitit akademik. Gjtihashtu, ajo përgatit 

certifikatën e notave të studentëve tëdiplomuar dhe mbledh dokumentet e duhura nga studentët për 

të gjitha shërbimet e kërkuara nga ana e tyre sipas listës së shërbimeve që ofron UMT-ja. 
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IV. VEPRIMTARIA AKADEMIKE 

 

4.1. Programet e studimit 

 

UMT-ja  ofron studime në ciklin e parë me kohë të plotë në: 

 7 (shtatë) programe studimi dhe pajis me diplomën përkatëse studentët që përfundojnë me 

sukses studimet, përkatësisht në:  

- program studimi Bachelor me kohë të plotënë drejtimet Infermieri, Mami, Teknikë 

Laboratori, Teknikë Imazherie, Fizioterapi, Logopedi (FSHMT); 

- program studimi Bachelor me kohë të plotë në Shëndet Publik (FM). 

o Janë licencuar 2 (dy) programe studimi Bachelor me kohë të plotë në Higjenist Dentar dhe 

Teknik Laboratori Dentar, që u aktivizuan në vitin akademik 2018-2019 (FMD). 

o Janëjoaktive 5 (pesë) programe studimi Bachelor me kohe të pjesshme, përkatësisht në 

drejtimet Infermieri, Mami, Teknikë Laboratori, Teknikë Imazherie, Fizioterapi (sipas 

përcaktimeve të ligjit nr.80/2015), për të cilat nuk janë alokuar kuota që prej vitit 2014, por 

është në përfundim të studimeve brezi i fundit i studentëve. 
 

UMT-ja ofron studime të integruara të ciklit të dytë me kohë të plotë në: 

 3 (tri) programe studimi dhe pajis me diplomën përkatëse studentët që përfundojnë me sukses 

studimet, përkatësisht në: 

- program studimiMaster i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme dhe në Farmaci (FM), si 

dhe Master i Shkencave në Stomatologji (FMD). 
 

UMT-ja ofron studime të ciklit të dytë me kohë të plotë në: 

 8 (tetë) programe studimi Master Profesional dhe pajis me diplomën përkatëse studentët që 

përfundojnë me sukses studimet, përkatësisht në: 

- program studimi Master Profesional në Infermieri, Mami, Teknikë Laboratori, Teknikë 

Imazherie, Fizioterapi, Logopedi (FSHMT); 

- program studimi Master Profesional në Shëndet Publik dhe Menaxhim Shëndetësor 

(FM). 

 7 (shtatë) programe studimi Master i Shkencave (120 ECTS) dhe pajis me diplomën përkatëse 

studentët që përfundojnë me sukses studimet, përkatësisht në: 

o programstudimi Master i Shkencave në Infermieri, Mami, Teknikë Laboratori, 

TeknikëImazherie, Fizioterapi, Logopedi (FSHMT); 

o programstudimi Master i Shkencave në Shëndet Publik (FM). 

o Në vitin 2018 është licencuar për herë të parë programi Master profesional në Kujdes 

paliativ, i cili do të aktivizohet në vitin akademik 2019-2020. 
 

UMT-ja ofron studime të ciklit të tretë me kohë të plotë në: 

 38 (tridhjetë e tetë) programe studimi specializime afatgjata në fushën e mjekësisë dhe pajis me 

diplomën përkatëse studentët që përfundojnë me sukses studimet, përkatësisht në: 

- 30 nga 35 programe të specializimeve afatgjata që ofron Fakulteti i Mjekësisë dhe 2 nga 

3 programespecializimi afatgjata që ofron Fakulteti i Mjekësisë Dentare. 

o Programet e doktoratës që ofron UMT-ja nuk janë aktivizuar,pasi do të riorganizohen 

dhe përshtaten në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 80/2015. 
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Programet e studimit që ofron UMT-ja janë profesione të rregulluara, ndaj hartimi i programeve të 

studimit duhettëbazohet edhe në Direktivat Evropiane për Profesionet e Rregulluara, konkretisht me 

Direktivën 2013/55/EC dhe Direktivën 2005/36 / EC, të Bashkimit Evropian (BE), mbi Njohjen e 

Kualifikimeve Profesionale. 

Programet e studimit që ofrohen në njësitë kryesore të UMT-së, janë objekt rishikimi periodik (çdo 

fillim viti akademik), në plotësim të standardeve evropiane dhe atyre shtetërore të cilësisë.  

Për plotësimin e këtyre direktivave, viti akademik 2017-2018 ka qenë mjaft dinamik në lidhje me 

përmirësimin/riorganizimin e programeve të studimit në përputhje me aktet ligjore të miratuara në 

zbatim të ligjit nr. 80/2015 (proces i nisur që prej vitit akademik 2016- 2017, me riorganizimin e 

programeve Master profesional). 

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementet e 

programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”, nga Grupet e Punës të 

ngritura në nivel fakulteti dhe të asistuar nga drejtoria përgjegjëse për kurrikulat në Rektorat, është 

bërë riorganizimi i programeve të studimit, planeve mësimore dhe syllabuseve të lëndëve,në 

përputhje me VKM-në e sipërcituar. Grupet e punës, në bashkëpunim me departamentet përkatëse 

dhe Drejtorinë e kurrikulave në UMT, shqyrtuan dhe analizuan programet për të bërë ndryshimet e 

nevojshme. 

Veprimtaritë formuese janë grupuar në kategori sipas përcaktimeve të VKM-së nr. 41,datë 

24.01.2018, duke i ndarë në lëndë bazë të programit të studimit, që përcaktojnë formimin e 

përgjithshëm, përgatitjen metodologjike dhe kulturën e përgjithshme; lëndë karakterizuese, që 

lidhen me veçoritë e programit të studimit dhe japin një formim specifik, sipas karakteristikave të 

tij; lëndë ndërdisiplinore dhe/ose integruese në një ose më shumë grupe disiplinash, të ngjashme 

dhe/ose integruese me disiplinat karakterizuese, profile të programit dhe gruplëndë me 

zgjedhje;lëndë plotësuese, të fokusuara në përftimin e aftësive në gjuhë të huaj, aftësive 

informatike, aftësive komunikuese e prezantuese, aftësive që lehtësojnë hyrjen në tregun e punës 

dhe në praktikat klinike/profesionale të zhvilluara pranë QSUT-së dhe strukturave të tjera 

universitare dhe jouniversitare shëndetësore, si dhe tezën e diplomës dhe/ose provimin 

përfundimtar. 

Për të gjitha ndryshimet në programet e studimit të propozuara nga grupi i punës janë hartuar 

relacionet shpjeguese, të cilat i janë vënë në dispozicion drejtuesve të departamenteve dhe 

dekanatit. Dekanatet, pas miratimit të planeve mësimore, i kanë përcjellë ato nga Drejtoria e 

Kurrikulave dhe Menaxhimit Akademik për shqyrtim nga Rektorati dhe për miratim nga Senati 

Akademik i UMT-së.  

Nga FSHMT-ja është evidentuar një problematikënë lidhje me përshtatjen dhe përafrimin e 

programeve të shkencave mjekësore teknike (që ofron FSHMT-ja) me praktikat më të mira 

evropiane dhe rekomandimet që vijnë nga bashkëpunëtoret dhe Urdhri i Infermierëve i Shqipërisë. 

Konkretisht, bazuar në propozimin e FSHMT-së, në Direktivën 2005/36/EC dhe Direktivën 

2013/55/EU të Bashkimit Evropian, për programet e studimit në fushën e shkencave mjekësore 

teknike, Rektorati i ka kërkuar MASR-sëzbardhjen e udhëzimeve specifike për organizimin e 

studimeve në drejtimet Infermieri, Mami, Fizioterapi, Teknikë Laboratori, Teknikë Imazherie dhe 

Logopedi,ku një pjesë e tyre japin të drejtën e ushtrimit të profesionit të rregulluar.  

Në këto akte duhet të merren në konsideratë elementet si më poshtë: 
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- llogaritja e kreditit të jetë nga 25-30 orë për kredit; 

- 3 (tre) vitet e studimit në programet Bachelor duhet të kenë jo më pak se 4600 orë 

studimi në auditor (përfshirë dhe praktika profesionale klinike) dhe orët e praktikës 

profesionale klinike duhet të zënë jo më pak se 50% të gjithë ngarkesës të orëve 

mësimore në total të programit të studimit; 

- praktika klinike të mos ndahet në orë individuale dhe orë kontakti, dhe të mund të jetë 

dhe 40 orë në javë (8 orë në ditë sipas eksperiencave evropiane).  

FSHMT-ja ka evidentuar gjithashtu problematikën (në vite), e cila nuk ka gjetur ende zgjidhjen e 

duhur, në lidhje me mungesën e librave universitarë në funksion të studentëve, pjesë e literaturës 

bazë për programet e studimit. Fakulteti ka fond të veçantë për blerjen e botimeve të fundit, 

veçanërisht për lëndët e formimit bazë e profesional, në mënyrë që të përditësohen dhe përshtaten 

syllabuset në përputhje me këtë literaturë. Kërkesa e personelit akademik për mbështetjen financiare 

për hartimin/përshtatjen e botimeve të reja nuk ka gjetur zgjidhjen e duhur 

 

4.2.Procesi mësimor, mësimdhënia dhe vlerësimi 

 

Mësimdhënia në njësitë kryesore të UMT-së është organizuar në bazë të veprimtarive formuese dhe 

përbërësve mësimorë të programit të studimit, të cilët ndahen në mësim në auditor, si leksione, 

seminare, ushtrime, laboratorë, praktika klinike, forma të kontrollit të vazhdueshëm dhe seanca të 

praktikave profesionale, të zhvilluara në auditor, studim individual, si studim e punim relacionesh, 

detyrash apo projektesh, përgatitje për provime, përgatitje e tezës së diplomës e praktika 

profesionale. 

Ndarja e orëve mësimore në auditor në orë për leksione, seminare, ushtrime e laboratorë për çdo 

lëndë/modul, është e përcaktuar në planet mësimore të programeve të studimit, në bazë të krediteve 

që ka secila lëndë/disiplinë.Në përgjithësi procesi mësimor organizohet në përputhje me profilin e 

disiplinës, veprimtarisë formuese  dhe nivelit të programit të studimit. Personeli akademik ka liri të 

plotë në organizimin e procesit mësimor, në përputhje me planin e miratuar dhe syllabuset e 

lëndëve.  

Në nivel fakulteti kryhen monitorime periodike për të parë realizimin e programit mësimor në 

përputhje më planin e miratuar. Sigurimi i cilësisë së mësimdhënies dhe ruajtja e etikës profesionale 

të personelit akademik kaqenë në fokus të vazhdueshëm nga fakultetet e UMT-së gjatë vitit 

akademik 2017-2018. Për këtë qëllim njësitë kryesore kanë ngritur komisione ad hoc (ku një anëtar 

i këtij komisioni është i NjSBC-së), me fokus kryesor monitorimin e procesit mësimor, si dhe 

metodat e mësimdhënies dhe etikës së komunikimit të stafit me studentët, me qëllim vlerësimin në 

tërësi të cilësisë e mësimdhënies në nivel fakulteti. 

Gjithashtu, drejtuesit e departamenteve dhe dekanët e fakulteteve kanë organizuar takime të 

drejtpërdrejta me përfaqësues të studentëve, për të marrë mendimin e tyre në lidhje me 

problematika eventuale të realizimit të procesit mësimor. 

Gjatë vitit 2018, bazuar në marrëveshjen e bashkëpunimit të lidhur ndërmjet Universitetit të 

Mjekësisë, Tiranë, dhe Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH), për ofrimin e shërbimeve në fushën e 

teknologjisë së informacionit, si dhe për të ofruar një shërbim sa më të sigurt e cilësor ndaj 

studentëve, nisi realizimi i digjitalizimit tësistemit të brendshëm të menaxhimit të të dhënave të 
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studentëve (ESSE3), për të automatizuar proceset e sekretarive mësimore dhe shërbimeve ndaj 

studentëve.  

Qëllimi kryesor i implementimit të këtij sistemi informatik tëintegruarështë digjitalizimi i punës, 

procedurave mësimdhënëse dhe procedurave administrative të sekretarive mësimore të universitetit. 

Ky hap pritet të sjellë: 

- rritje të eficiencës administrative për personelin pedagogjik, duke lehtësuar procedurat 

e sekretarisë mësimore, planifikimit dhe realizimit të punës së pedagogëve gjatë 

programit mësimor, kjo elidhur ngushtëme komunikimin dhe marrëdhëniet me 

studentët; 

- hyrje të efektshme dhe rritje të sigurisë e besueshmërisë së të dhënave, duke u 

qendërzuar në një bazë të vetme digjitale të informacionit universitar; 

- rritje të cilësisë së shërbimeve administrative dhe mësimore për studentët, nëpërmjet 

lehtësimit të marrjes së informacionit mësimor lidhur me të dhënat e regjistrimeve, 

grafikun e provimeve online, notat, lëndët etj. Studentët e universitetit kanë mundësi 

për informacion në çdo kohë dhe nga çdo vend. 
 

Sipas analizës vjetore të fakulteteve, rezulton se në të ardhmen, në funksion të procesit të 

mësimdhënies, është në fokus dhe përdorimi i formave inovative të mësimdhënies sikundër janë 

platformat Moodle, Clasroom, etj., të cilat krijojnë mundësi ndërveprimi në kohë reale ndërmjet 

stafit akademik dhe studentit, shkëmbimi materialesh didaktike në kohë reale, si dhe mundësi 

diskutimi dhe vlerësimi të vazhdueshëm të studentëve. Në këtë kuadër lind nevoja për një 

planifikim konkret lidhur me njohjen apo përdorimin e formave inovative/platformave nga stafi 

akademik. 

Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies, nëpërmjet marrjes së mendimit dhe të studentëve, me metoda 

gjerësisht të njohura të sondazheve anonime, mundësojnë një vlerësim në masë të gjerë të 

performancës së stafit dhe evidentimit të problematikave. Lidhur me këtë aspekt, evidentohet fakti 

se është e domosdoshme që marrja e mendimit të studentëve nëpërmjet sondazheve (anonime), si 

dhe përpunimi (bruto) i rezultateve të sondazhit me studentët, të bëhet në formë digjitale, për të 

siguruar dhe garantuar një proces transparent dhe korrekt. 

Për këtë qëllim, i është kërkuar RASH-it (i cili menaxhon sistemin informatik të studentëve) të 

gjendet mundësia e kryerjes së sondazhit të studentëve (për procesin e mësimdhënies, apo dhe për 

aspekte të tjera të veprimtarisë që kryhet në UMT) dhe përpunimit të rezultateve nëpërmjet kësaj 

platforme.  

Monitorimi i cilësisë së mësimdhënies është proces i vazhdueshëm dhe i vështirë. Në plotësim të 

standardeve të cilësisë, ku ky aspekt zë një vend të veçantë, duhet të ngrihen mekanizma të 

përhershëm të monitorimit dhe vlerësimit të cilësisë së mësimdhënies, duke bërë pjesë dhe 

studentët,si nëpërmjet marrjes së mendimit/sondazheve, ashtu edhe duke i përfshirë ata në 

komisionet e përhershme dhe ato të përkohshme. Aktualisht, këta mekanizma janë parashikuar në 

draft-statutin e ri të UMT-së dhe do të detajohen edhe në rregulloren e UMT-së dhe rregulloret e 

fakulteteve. 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, është i vetmi institucion i arsimit të lartënë vend i cili ka përcaktuar 

si kriter pranimi notën mesatare në hyrje për secilin nga programet e studimit (për PICD≥8.5 dhe 

për Bsc ≥7.5 nga nota 6 përcaktuar me VKM). Pavarësisht këtij kufizimi, për vitin akademik 2017-
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2018, numri i aplikantëve sipas programe të studimit ishte 6584 aplikantë (duke llogaritur aplikimin 

vetëm për një program studimi) dhe 19467 aplikime (rasti kur një aplikantë ka përzgjedhur më 

shumë se 1 (një) program studimi të UMT-së). 

Tabela e detajuar e aplikimeve sipas programeve të studimit që ofron UMT-ja. 

Viti akademik 

2017-2018 

Aplikime Kuota 
Mesatarja e kërkesave për 

një kuotë 

Aplikantë/kuota në total  6584 913 7 

Farmaci 2231 100 22 

Fizioterapi 2085 43 48 

Teknikë imazherie 2115 45 47 

Inferimieri e përgjithshme 2344 240 10 

Logopedi 1288 21 61 

Mami 530 32 17 

Mjekësi e përgjithshme 2819 270 10 

Shëndet publik 1220 20 61 

Stomatologji 2505 100 25 

Teknikë laboratori 2330 42 55 

Aplikime në total 19467     

 

NjSBC-ja, në bashkëpunim me Drejtorinë e Kurrikulave dhe Menaxhimit Akademik, Rektorati i 

UMT-së, referuar notëssë gruplëndëve (kimi, fizikë, biologji) të maturës shtetërore mbi të cilat 

bazohet dhe përzgjedhja e studentëve, ka kryer analizw krahasimore me të njëjtat lëndë të dhëna në 

vitin e parë si studentë të UMT-së, nga ku ka rezultuar si më poshtë: 
 

Studentët sipas gruplëndëve (Maturë Shtetërore) Diferencë deri në 

2 nota 

Diferencë 2-4 

nota 

Diferencë 4+ 

nota 

Nr. i studentëve me notë Biologjie 

41% 39% 21% Nr. i studentëve me notë Kimie 

Nr. i studentëve me notë Fizike 

 

 
 

Kjo analizë u krye për të përcaktuar cilësinë në hyrje të maturantëve dhe për të adresuar në MASR 

dhe në shkollat e mesme nga vijnë maturantët të cilët kanë një diferencë nga 2-4 nota. 
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Informacioni lidhur me metodologjitë e vlerësimit të studentëve gjendet në çdo program studimi, në 

rregulloren e fakultetit dhe specifikisht në syllabuset e lëndëve/moduleve. Organizimi i provimeve 

ështësemestral ose vjetor në varësi të lëndës dhe programit.  

Rezultatet e studentëve në vite, kompetencat dhe aftësitë profesionale të fituara janë në nivel të 

kënaqshëm dhe përmbushin kërkesat aktuale të tregut të punës në lidhje me nivelin e kualifikimit, 

që dëshmon se në UMT diplomohen studentë të aftë profesionalisht për të shërbyer në çdo nivel të 

shërbimit shëndetësor, brenda dhe jashtë vendit. 

Numri i madh i programeve të studimitqë janë lëshuar për studentët e diplomuar në UMT tregon se 

këta studentë janë mjaft të kërkuar dhe të vlerësuar nga tregu ndërkombëtar i punës.  

Gjithashtu, rezultatet e Provimit të Shtetit për vitin 2017-2018 tregojnë se arritjet e të diplomuarve 

në UMT janë më të lartat në nivel kombëtar (kalueshmëria e të diplomuarve të UMT në Provimin e 

Shtetit ishte rreth 83.2%).  
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V. PERSONELI AKADEMIK DHE AKTIVITETET E REALIZUARA 

 

5.1 Personeli akademik 

 

Në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2017-2018 janë angazhuar në total 

971anëtarë tëpersonelit akademik përkatësisht personel akademik me kohë të plotë (PAKPl), 

personel akademik që vijnë nga struktura shëndetësore universitare dhe jouniversitare (PASSHU) 

dhe personel akademik me kohë të pjesshme (PAKPj), si më poshtë: 

Personeli akademik Numri total 

Me kohë të plotë (PAKPl) 285 

SSHU + Str. të tjera shëndetësore (PASSHU) 373 

Me kohë të pjesshme (PAKPj) 313 

TOTALI 971 

 

 
 

Numri i anëtarëve të personelit akademik me kohë të plotë të angazhuar në programet e studimit që 

ofron UMT-ja është 285.  

Personel akademik me kohë të plotë, 2017-2018 (PAKPl) 

Njësia kryesore 

Profesor Lektor As.Leko

se 

  

Totali 

Prof. 
Prof. 

Asc. 
Dr. Master 

Fakulteti i Mjekësisë  85 59 41 9 194 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare 5 6 8 2 21 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 5 8 24 33 70 

TOTAL  95 73 73 44 285 
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Nga të dhënat e tabelave të mësipërme rezulton se 85% e të gjithë personelit akademik me kohë të 

plotë në nivel universiteti janë me tituj akademik ose gradë shkencore (33% janë me titull 

“Profesor”, 26%me titullin “Profesor i Asociuar” dhe 26% me gradën shkencore “Doktor”). 
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Referuar të dhënave nga sektori i burimeve njerëzore, evidentohet se të gjitha njësitë kryesore dhe 

njësitë bazë në UMT plotësojnë detyrimin ligjor për sa i përket personelit akademik dhe titujve 

akademikë dhe gradave shkencore. 

UMT-ja, ka në përbërje të saj strukturatshëndetësore universitare (ligji nr. 80/2015,neni 28) dhe 

departamentet, si njësi bazë, kanë në përbërjen e tyre shërbime dhe specialitete të ndryshme, në 

varësi të funksionit të veprimtarisë së tyre. Shërbimet kryejnë funksion të dyfishtë: akademik dhe 

kërkimor-shkencor si njësi akademike të UMT-së, si dheshërbim terciar, diagnostikues e trajtues, si 

njësi të strukturës shëndetësore universitare spitalore të sistemit shëndetësor në vend. Në bazë të 

kësaj strukture, kryhet aftësimi akademik, praktik e klinik i studentëve, specializantëve, si dhe 

veprimtaria kërkimore-shkencore e doktorantëve dhe e personelit akademik, si dhe njëkohësisht 

ofrohet shërbim shëndetësor ndaj popullatës. 

Nisur nga kjo formë organizimi dhe funksionimi, praktikisht e gjithë infrastruktura dhe kapacitetet 

njerëzore të qendrave spitalore universitare në vend, përveç ofrimit të shërbimit shëndetësor në 

vend, janë njëkohësisht në funksion të edukimit e kërkimit shkencor mjekësor, si pjesë e UMT-së 

(VKM-të përkatëse për krijimin e strukturave shëndetësore universitare në vend).Në këtë kuadër, në 

mbështetje të procesit mësimor në UMT, për vitin 2017-2018janë angazhuar373anëtarë tëpersonelit 

akademik,të punësuar më kohë të plotë në strukturat shëndetësore në vend.  

Personel akademik i ftuar dhe i huaj i angazhuar në UMT janë 61, ndërsa personel akademik me 

kohë të pjesshme (që vijnë nga IAL-të e tjera) të angazhuar për vitin akademik 2017-2018 janë 252. 

Personel akademik me kohë të pjesshme në UMT, për vitin akademik 2017-2018 (PAKPj) 

Njësia kryesore Të jashtëm 
SSHU + Str. të tjera 

shëndetësore 

Të ftuar + 

të huaj 
Totali 

Fakulteti i Mjekësisë  91 174  265 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare 66  61 127 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 95 199  294 

TOTAL  252 373 61 686 

 

 
 



 

 

25 
 

25 RAPORTI VJETOR PËR VITIN AKADEMIK 2017 - 2018 

 
 

 
 

Procedura për përzgjedhjen e PAPJ kryhet çdo vit në përputhje me nevojat që kanë njësitë bazë për 

mbulimin e ngarkesës mësimore. Në fillimin e vitit akademik 2017-2018, procedura për 

përzgjedhjen e personelit akademik me kohë të pjesshme u bë në përputhje me LAL-në, Statutin e 

UMT-së, të ndryshuar, si dhe Urdhrin e Rektorit Nr.59, datë 08.09.2017”Për punësimin e personelit 

akademik me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin e Mjekësisë, 

Tiranë”. 

Ngarkesa mësimore e mbuluar nga stafi akademik (në nivel universiteti) në të gjitha programet e 

studimit jepet në tabelën e mëposhtme: 

Programi i studimit Ngarkesa mësimore fizike 
Ngarkesa mësimore orë të 

konvertuara 

Bachelor 14,301.00 2,8231.50 

PICD 14,333.50 9,973.35 

Master Profesional 11,515.00 14,528.00 

Master i Shkencave 8,051.00 13,375.00 

Total 48,200.50 66,107.90 

 

Të jashtëm 
37% 

SSHU+Str. të tjera 
shëndetësore 

54% 

Të ftuar + Të huaj 
9% 

PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME, NË NIVEL UNIVERSITETI, 
2017-2018 
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Me Udhëzimin eministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, nr. 29, datë 10.09.2018 “Për veprimtaritë 

dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë”, i ndryshuar, për 

vitin akademik 2018-2019 ka ndryshuar llogaritja e ngarkesës për personelin me kohë të plotë të 

fakultetit, pasi në nevojat që kanë njësitë bazë, ngarkesa mësimore mund të mbulohet nga PAKPp 

deri në masën 200 orë mbi ngarkesën vjetore të parashikuar.  
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VI. KËRKIMI SHKENCOR 

 

6.1 Fakulteti i Mjekësisë 

Veprimtaritë shkencore,seminaret, workshop-et, aktivitetet e edukimit në vazhdim, konferencat, 

kongreset, projektet (aplikuar dhe fituar), e zhvilluara nga Fakulteti i Mjekësisë janë si më poshtë: 

Aplikim në shkurt 2018: MEBACHNET “Mediterranean and Balkan Countries Health Network” 

Program Erasmus+: krijimi i partneriteteve strategjike në fushën e arsimit të lartë të lidhur me 

fushat shëndetësore me fokus të veçantë në sëmundjet profesionale. Qëllimi i MEBACHNET është 

zhvillimi i arsimit më cilësi të lartë përmes bashkëpunimit dhe network-ut ndërkombëtar, duke 

gjeneruar kështu një përmirësim të aftësive organizative dhe operacionale në nivel ndërkombëtar të 

të gjithë pjesëmarrësve në projekt. 

Aplikim nëprill 2018: Programi: Regione Puglia Legge Regional n. 20/2003 “Partenariato per la 

Cooperazione” Objekti: Krijimi i punktit të sëmundjeve të rralla neurodegjenerative në Shqipëri; 

trajnimi i mjekëve/psikologëve shqiptarë mbi demencat e rralla; krijimi i pyetësorëve të 

standardizuar për vlerësimin neuropsikologjik të pacientëve; hulumtimi i të dhënave rajonale mbi 

sëmundjet e rralla neurodegjenerative, i financuar.  

Aplikim nëjanar 2018: Programi: DAAD (German Academic Exchange Service) Grant 

57367186,Menaxhimi Ndërprofesional i Demencave Leader: Universiteti Teknik i Mynihut 

(Gjermani) (konsorcium: 10 universitete), i financuar. 

Konferenca kombëtare e ndërkombëtare, seminare, workshop-e, aktivitete trajnuese e profesionale: 

Nr Emërtimi i aktivitetit 

Data e 

zhvillimit të 

aktivitetit 

Nr. i 

pjesëmarrësve 

profesionistë të 

shëndetësisë 

Nr. i 

pjesëmarrësve 

studentë 

1 Workshop në Shkenca Bio-Logjike të Integruara 30.01.2018 87 73 

2 Shkëmbimet universitare si nxitëse të kërkimit shkencor 08.02.2018 13 82 

3 The Next Revolution: Navigated Spinal Surgery 12.03.2018 76 33 

4 Spektri iautizmit, përqasje globale në shëndetin publik 03.04.2018 28 103 

5 Human Resources for Health Development 16.04.2018 71 49 

6 Unifikimi i protokolleve diagnostike në mikrobiologji 18.04.2018 88 21 

7 Kuri i dermatoskopisë “YOUdermoscopy” 28.04.2018 73 24 

8 Konferenca e Parë e Mjekësisë Integrative 04.05.2018 118 47 

9 Myofascial Pain Syndrome: A New Concept for an Old 

Disease 

05.05.2018 69 
55 

10 Nanocapsules and Peptides: Promising Strategies? 14.05.2018 64 60 

11 Tema e Diplomës: “Shkrimi akademik dhe prezantimi pral” 17.05.2018 3 213 

12 Rrjetet Europiane Studentore “Mjekësi dhe Farmaci” 23.05.2018 7 119 

13 Kursi i ekografisë në praktikën klinike 28-29.05.2018 95 63 

14 IYF Mind Camp 07.06.2018 6 122 

15 NDAL – Neurodegener ative DiseasesAlbania 13.06.2018 72 51 

16 Penicilina dhe tërbimi: një historinapoletane 26.06.2018 69 44 

17 Heart Failure Junior workshop 28.06.2018 78 51 

18 Dementia Masterclass: Interprofessional Management of 

Dementia 

04-06.07.2018 27 
32 

19 World Brain Day 2018: Ajër i pastër për tru të shëndetshëm 13.07.2018 88 42 
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20 Të jetosh me sëmundjen renale kronike 06.10.2018 169 74 

21 Dita Botërore e Shëndetit Mendor: Ndërhyrja e hershme 

në psikiatri 

10.10.2018 145 
55 

22 Depistimi Neonatal i Dëgjimit dhe Projekti Euscreen 12.10.2018 160 41 

23 Konferenca e Tretë e SHUM: Sfida vazhdon 26-27.10.2018 171 61 

24 Rishikimi i literaturës dhe MetaAnalizatnë shëndetësi 17-24.10.2018 5 4 

25 Eutanazia dhe komunikimi me pacientin 29.10.2018 51 82 

26 Shëndeti në moshën e tretë: Parandalimi dhe kujdesi 02.11.2018 471 115 

27 Albanian Health Fund: Open Lectures 05-07.11.2018 41 88 

28 Përditësim mbi trajtimet me AntiVEGF në sëmundjet 

retinale 

08.11.2018 118 
38 

29 Dita Botërore e Diabetit 2018 12.11.2018 34 81 

30 Elektrokardiograma: kryerja dhe interpretimi në praktikën 

klinike 

20-22.11.2018 25 
252 

31 Përditësim në hepatologji: Cikli i frankofonisë mjekësore 21.11.2018 98 61 

32 Farmacisti dhe pacienti: Sistemi muskulo-skeletik 23.11.2018 318 48 

33 7th International Basic Microsurgery Course I 03-04.12.2018 4 4 

34 7th International Basic Microsurgery Course II 04-05.12.2018 4 4 

35 7th International Basic Microsurgery Course III 06-07.12.2018 4 4 

36 Kirurgjia eksperimentale dhe mikrokirurgjia në trajnimin 

kirurgjikal dhe eksperimentet mbi kafshët 

06.12.2018 98 
64 

37 Terapia e të folurit te fëmijët e vegjël me ulje të dëgjimit 06-08.12.2018 25 16 

38 Neurology Seminar 07-09.12.2018 0 67 

39 Forumi Urogjinekologjik: Inkontinenca urinare femërore 10.12.2018 62 29 

40 Barnat biologjike: Rëndësia e tyre dhe koncepti i 

biosimilaritetit 

13.12.2018 91 
62 

41 Kursi i Dytë i Ekografisë Abdominale 14.12.2018 96 73 

42 100%  dhurime vullnetare për gjak të sigurt 15.12.2018 89 37 

43 Konferenca e Specializantëve të Psikiatrisë 28.12.2018 60 50 

44 Konferenca e 26-të Kirurgjikale Shqiptare  300  

 

45 Ceremonia e Bluzave të Bardha (studentët e regjistruar për 

herë të parë në FM) 

Tetor 2018 

46 “Student për një ditë”(aktivitet me maturantët e shkollave të 

mesme) 

15.5.2018 

47 Takim me përfaqësuesit e Agjencisë Universitare të 

Frankofonisë 

25.5.2018 

48 Financimi i projekteve: iniciativat e studentëve(projekte me 

dimension frankofon) 

30 shtator 2018 (fituar nga studentiRikela Fusha 

“Vieillir en bonne santé “ à travers nos pixels) 

 

6.2 Fakulteti i Mjekësisë Dentare 

Konferencat kombëtare dhe ndërkombëtare, seminaret, workshop-et etj., të zhvilluara nga Fakulteti 

i Mjekësisë Dentare janë si vijon: 

11 tetor 2017: Marrëveshje bashkëpunimi midis FMD-së dhe Bashkisë Tiranë, për implementimin 

e projektit të përbashkët “Promovimi dhe promocioni për shëndetin oral te fëmijët e shkollave 9-

vjeçare të Tiranës” 

1-3 nëntor 2017: Kongresi i 1-rë i FMD-së 
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17-18 nëntor 2017: Konferenca e 23-të Kombëtare Dentare 

15-16 dhjetor 2017: Kongresi i 1-rë Ndërkombëtar i Specializantëve të Kirurgjisë OMF Tiranë 

28 shtator 2018: u firmos memorandumi i bashkëpunimit zyrtar ndërmjet FMD-sё dhe 

Universitetit "Aldo Moro" tё Barit 

Maj 2018:Fakulteti iMjekësisë Dentare zhvilloi kursin teoriko-praktik mbi përdorimin e 

teknologjisëbashkëkohore nё higjienën dentare dhe paradontopatitë, me lektoren e ftuar Claudine 

Yumbu, nga Austria.Nё kurs morën pjesё specializantët e terapisë dhe tё pedodontisё nё FMD, 

personel akademik nga FMD-ja dhe personel i KSU-së, reparti i paradontologjisё, studentë tё viteve 

tё larta, profesionistë tё sektorit publik e privat etj. 

Konferencat kombëtare dhe ndërkombëtare, seminaret, workshop-et, aktivitetet trajnuese e 

profesionale të zhvilluara nga FSHMT-ja janë si vijon: 

Nr. Emërtimi i aktivitetit Data e zhvillimit 

1 

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit të Mjekësisë Dentare dhe 

Bashkisë Tiranë lidhur me “Profilaksinë dhe promovimin e shëndetit oral te 

nxënësit e shkollave 9-vjeçare të Tiranës” 

11 tetor 2017 

2 

U zhvilluan 3 leksione nga mjekë stomatologë të huaj, profesionistë të 

shëndetit oral “Albanian Health”, për studentët e vitit III, IV, V,në fushën e 

endodontisë, dentistrisë restorative dhe ortodontisë  

30 tetor – 01 nëntor 2017 

3 

Kongresi i Parë i Fakultetit të Mjekësisë Dentare, me pjesëmarrjen e 50 

profesorëve të huaj dhe profesionistëve të fushës së stomatologjisë në nivel 

ndërkombëtar dhe kombëtar 

3-4 nëntor 2017 

4 

Seminari me temë “Të dhënat bashkëkohore mbi materialet restorative”, me 

pjesëmarrjen e studentëve të interesuar në këtë fushë 16 nëntor 2017 

5 

Konferenca e V-të e Shkencave Mjekësore, Fakulteti i Mjekësisë Dentare  

20-21 prill 2018 

6 

Kursi teoriko-praktik me pedagogë të Qendrës Universitare “Charitè” Berlin, 

për studentët e viteve III, IV, V, dhe pedagogëve të FMD-së, në sferën e 

protetikës stomatologjike mbi punimet miniinvazive, nga Prof. Peter Pospiech 

18-21prill 2018 

7 

Simpoziumi i 2-të Ndërkombëtar i Ortodoncisë, me pjesmarrjen elektorëve të 

huaj dhe pedagogëve të Fakultetit të Mjekësisë Dentare 31 maj- 2 qershor 2018 

8 

Konferenca e Kirurgjisë Orale dhe Maksillo-Faciale “ The present and the 

future of oral and maxilla facial surgery” 8-9 qershor 

9 

Kurs teoriko-praktik falas mbi “Përdorimin e teknologjisë bashkëkohore në 

higjienën dentare dhe paradontopatitë”, me lektore Dr. Claudine Youmby 16 qershor 2018 

10 

 Fakulteti i Mjekësisë Dentare prezantohet me studentin e vitit V, E.F., në 

konkursin e 14-të “Jules Allemand Trophy” 24-26 qershor 2018 

11 

Në kuadër të edukimit të vazhdueshëm profesional dhe rritjes së standardeve 

në fushën e stomatologjisë, zhvillohet Konferenca me karakter ndërkombëtar 

“Stomatologjia e Avancuar “, midis FMD-së, Odës së Stomatologëvë Prishtinë 

dhe Universitetit të Prishtinës 

Qershor, 2018 

12 

Akordohet për herë të parë bursa “Freiburg International Academy” për 

studentin e ekselencës të vitit të fundit në FMD Viti 2018 

13 

Pjesëmarrje në Medical Summer School; krijimi i bashkëpunimit me spitalin 

“Acibadem”, Turqi. Fakulteti i Mjekësisë Dentare  23 shtator 2018 

14 

 U finalizua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjët FMD-së dhe Universitetit 

“Aldo Moro” , Bari, Itali.Ky bashkëpunim përfshin shkëmbimin e përvojës në 

fushën akademike dhe klinike, ku përfshihet shkëmbimi i stafit, studentë, 

mastera dhe doktoratura të përbashkëta 

27 shtator 2018 

15 

Kongresi Mbarëshqiptar i Stomatologjisë,organizuar nga  Shoqata Dentare 

Shqiptare, në bashkëpunim me Universitetin e Mjekësisë, Tiranë 12-13 tetor 2018 
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16 

Kongresi II i Fakultetit të Mjekësisë Dentare, organizuar nga Shoqata 

Kombëtare e Profesionistëve Dentarë, me mbështetjen shkencore të Fakultetit 

të Mjekësisë Dentare 

9-10 nëntor 2018 

17 

 “Inovacionet në shkencat mjekësore”, aktivitet falas për studentët, personelit e 

Klinikës Stomatologjike Universitare dhe të Fakultetit të Mjekësisë Dentare Dhjetor, 2018 

18 

 Faza e parë e konkursit “Jules Allemand Trophy”, leksion i hapur nga Janè 

Dostalove, në kuadër të bashkëpunimit të Fakultetit të Mjekësisë Dentare me 

Universitetin e Chietit, Itali 

Dhjetor, 2018 

19 

Leksion i hapur mbi “Përdorimin e fotografisë profesionale në stomatologji”, 

nga Dr. Mentor Smailaj 07 dhjetor 2018 

20 

Shkolla Dimërore në Sarajevë 

9-10 dhjetor 2018 

21 

Kurs teoriko-praktik (pa pagesë) me studentë të vitit II, III, IV,V, me temë 

“Teknika e shtresëzimit të kompozitit”, nga Dr. Mentor Smailaj 22 dhjetor 2018 

 

6.3 Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 

Konferencatkombëtare dhe ndërkombëtare, seminaret dheworkshop-et, të organizuara dhe 

financuara nga njësitë bazë në FSHMT janë si vijon: 

 

Nr Emërtimi i aktivitetit Përshkrimi i veprimit Procedura e ndjekur 
Shuma (me 

TVSH) 

1 Konferenca e Shkencave 

Teknike Rehabilituese dhe 

Diagnostikuese, sfida dhe 

perspektiva 

Aplikim për akreditim  Pagesë e drejtpërdrejtëpër 

QKEV-në 
10,000 

Materiale&printimpër 

Seminarin e DRSHIKIOGJ-së 

Prokurim 
117,600 

Aplikim për akreditim Pagesë e drejtpërdrejtëpër 

QKEV-në 
30,000 

2 Workshop“Përmirësimii 

kujdesit infermieror/mami 

për shëndetin seksual dhe 

riprodhues” 

Aplikim për akreditim Pagesë e drejtpërdrejtëpër 

QKEV-në 
5,000 

Materiale për seminarin e 

DLK-së 

Prokurim 
69,300 

Aplikim për akreditim Pagesë e drejtpërdrejtëpër 

QKEV-në 
5,000 

3 Pjesëmarrje ne Kongresin 

"21st 

EuropeanCongressofPhysi

cal&Rehabilitation 

Medicine" 

Shpenzime për pjesëmarrje në 

konferencënndërkombëtare, 

në Vilnius, Lituani 

Rimbursim 

48,950 

Shpenzime për 

përpjesëmarrjen 

nëkonferencën 

ndërkombëtare, në Vilnius, 

Lituani 

Sistemi dinamik i blerjeve 

47,867 

4 Workshop“Teknikat 

vlerësuese dhe 

rehabilituese te skoliozës” 

Aplikim për akreditim Pagesë e drejtpërdrejtë për 

QKEV-në 
5,000 

Materiale&printimpër 

workshop-in e 

DRSHIKIOGJ-së 

Prokurim 

21,000 

TOTALI 359,717 

 

 

 

Aktivitete trajnuese profesonale: 
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Emërtimi i aktivitetit Vendi Data Kush e ka krijuar aktivitetin 

Përmirësimi i shërbimit të nënës 

dhe fëmijës me personelin e 

materniteteve 

Në ambientet e 

SUOGJ 

“KoçoGliozheni” 

Tetor, 2017 UNFPA 

Të ndihmojmë nënat t’i mbijetojnë 

hemorragjisë pas lindjes 

SUOGJ “Koço 

Gliozheni” 

2 tetor 

2017 

Ministria e Shëndetësisë, LDS Charities 

dhe UNFPA 

Kujdesi bazë për çdo bebe dhe 

kujdesi bazë për bebet e vogla 

 3-4 tetor 

2017 

Ministria e Shëndetësisë, LDS Charities 

dhe UNFPA 

Përgjigjja efektive e profesionistëve 

të kujdesit shëndetësor kundrejt 

dhunës me bazë gjinore dhe dhunës 

në familje 

 

 

FSHMT 

 

25 tetor 

2017 

 

 

 

Specialist të programit të barazisë 

gjinore,UNFPA EECARO, analistë të 

programit të të rinjve dhe barazisë 

gjinore,UNFPAShqipëri, koordinatorë të 

iniciativës rajonale në Institutin e 

Evropës Lindore për Shëndetin 

Riprodhues (EEIRH) 

Trajnimi CPR nga HealthFunddhe 

klinika ABC për studentët e 

infermierisë 

FSHMT 6 nëntor 

2017 

Universiteti “Aleksandër Moisiu”, 

Universitetin “Ismail Qemali”, 

Universiteti “Aldent”, si dhe Kolegjin 

HEIMERER në Kosovë 

Infermieria dhe edukimi arsimor e 

profesional infermieror 

FSHMT 20 dhjetor 

2017 

UISH-ja dhe pjesëmarrës të fakulteteve 

publike dhe private 

Konsiderata diagnostike dhe të 

ndërhyrjeve terapeutike në anemitë 

e moshës pediatrike dhe të 

adoleshencës 

Amfiteatri i 

FSHMT-së 

20 mars 

2018 

FSHMT/UMT 

Konferenca e shkencave teknike 

rehabilituese dhe diagnostikuese, 

sfidat dhe perspektiva 

FSHMT 12-13 prill 

2018 

DDRSH 

Kongresi i Parë iInfermierëve 

Shqiptarë: Infermieria dhe edukimi 

infermieror 

Hotel Tirana 

International 

10-11 maj 

2018 

FSHMT-ja, në bashkëpunim me UISH-

në 

Përmirësimi i kujdesit 

infermieror/mami për shëndetin 

seksual riprodhues 

FSHMT 07 qershor 

2018 

DLK 

Përfshirja e temave të ndryshme 

mbi dhunën me bazë gjinore dhe 

dhunën në familje, në disa prej 

lëndëve të programit bachelor dhe 

master në FSHMT 

FSHMT 18 qershor 

2018 

FSHMT 

Teknikat vlerësuese dhe 

rehabilituese të skoliozës 

FSHMT 05 nëntor 

2018 

DDRSH 

Cilësia në mësimdhënie FSHMT 18 dhjetor 

2017 

Komisioni i cilësisë në mësimdhënie, 

FSHMT 

 

Aktivitete, studime dhe projekte nëFakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike 

Aktivitete të zhvilluara për përmirësimin e kurrikulave në FSHMT  

FSHMT-ja, në kuadrin e përmirësimit dhe përditësimit të kurrikulave sipas standardeve evropiane 

dhe të vendeve të përparuara, me qëllim që këto njohuri të jenë në përputhje edhe me politikat dhe 
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strategjitë e ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë, gjatë vitit akademik 2017-2018, ka kryer një 

sërë aktivitetesh si më poshtë: 

- Më 18-20 tetor 2017 u organizua vizita studimore “TAIEX Study Visit on the Reviewing of 

General Nursing Curriculum” në Kaunas dhe Vilnius,Lituani. Qëllimi i kësaj vizite ishte 

shqyrtimi i plan-programit të Infermierisë së përgjithshme në Lituani, ku u zhvilluan 

bisedime në lidhje me programin e Infermierisë, bazuar në Direktivën e BE-së, për 

organizimin e orëve të kontaktit dhe orëve individuale bazuar në secilën lëndë, hartimin e 

një plan-programi, se si ata ndajnë leksionet, seminaret, projektet dhe diskutimet në një 

lëndë. Grupi i punës pati takime me mentorë dhe tutorë të trajnimit klinik në Spitalin 

Universitar. Ata shpjeguan mënyrën se siuniversiteti bashkëpunon me spitalin dhe si 

trajnohen mentorët, si arritën të hartojnë ditarë të praktikës klinike dhe si përdoren ato nga 

studentët.  

- Më 20 dhjetor 2017, në ambientet e FSHMT-së u organizua një takim me pjesëmarrjen e 

Urdhrit të Infermierit të Shqipërisëdhe pjesëmarrës nga fakultete publike dhe jopublike, të 

cilët ofrojnë programe studimi në degët Infermieri dhe Mami në fakultetet përkatëse. Tema e 

takimit ishte “Infermieria dhe edukimi arsimor e profesional infermieror”. Në takim u 

diskutua rreth unifikimit të programeve të infermierisë, duke mbështetur në Direktivat e BE-

së, si dhe për përmirësimin e cilësisë së formimit të infermierëve. Përfundimet e takimit iu 

përcollën ministrisë përgjegjëse për arsimin,duke propozuar që udhëzimet e ministrisë për 

përgatitjen e kuadrit ligjor për organizimin e kurrikulave të profesioneve te rregulluara duhet 

të bazohen edhe në kuadrin ligjor të BE-së. 

- FSHMT-ja është pjesëmarrëse në projektin Develop PPP, ofruar nga Heimerer Akademie 

dhe GIZ në Tiranë, për përmirësimin e kurrikulave mësimore të infermierisë. Projekti fillon 

në vitin 2019. 
 

Aktivitete të zhvilluar për përmirësimin e syllabuseve 

- Në bashkëpunim me UNFPA Country Office Albania and UNFPA Regional Office 

forEastern Europe and Central Asia and Gender Human Rights and Culture Branch, 

Technical Division dhe East European Institute fo Reproductive Health, FSHMT zhvilloi 

disa takime, workshop dhe diskutime për integrimin e temave të trajtimit të dhunës me bazë 

gjinore dhe dhunës në familje në kurrikulat e FSHMT.  

- Në bashkëpunim me UNFPA në 25 Tetor 2017 u zhvillua trajnimi me temën “Përgjigja 

efektive e profesionistëve të kujdesit shëndetësor kundrejt dhunës me bazë gjinore dhe 

dhunës në familje” me Lektorë: specialist të programit të barazisë gjinore, UNFPA 

EECARO, analiste të programit të rinjve dhe barazisë gjinore, UNFPA Shqipëri, 

koordinatore të iniciativës rajonale në Institutin e Evropës Lindore për Shëndetin 

Riprodhues (EEIRH). 

- Tiranë, 18 qershor 2018 – Takim konsultues “Përfshirja e temave të ndryshme mbi dhunën 

me bazë gjinore dhe dhunën në familje, në disa prej lëndëve të programit bachelor dhe 

master FSHMT”. 
 

Trajnime të stafit me organizata ndërkombëtare dhe kombëtare 

- Ministria e Shëndetësisë, me mbështetjen dhe sponsorizimin e LDS Charities, një organizatë 

humanitare amerikane me shtrirje botërore,që mbështetet nga The ChurchofJesus Christof 

Latter – day Saints dhe UNFPA, organizoi në ambientet e SUOGJ “Koço Gliozheni”, në 
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tetor të vitit 2017,trajnimin me temë “Përmirësimi i shërbimit të nënës dhe fëmijës me 

personelin e materniteteve”,  ku u trajnuan pedagoge të FSHMT-së.  

- Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, LDS Charities dhe UNFPA,janë zhvilluar 

disa trajnime, ku kanë marrë pjesëshumë pedagogë të FSHMT-së,me qëllim për t’u njohur 

me praktika të reja në fushat e neonatologjisë dhe obstetrikës. Në 2 tetor 2017 u zhvillua 

trajnimi me temë“Të Ndihmojmë nënat t’i mbijetojnë hemorragjisë pas lindjes”, ndërsa në 

datat 3-4 tetor 2017 u zhvillua trajnimi me temë“Kujdesi bazë për çdo bebe dhe kujdesi bazë 

për bebet e vogla”.Në fund të trajnimit,FSHMT-sëiu dhuruan 5 (pesë) sete manekinësh për 

lëndën neonatologji/pediatri dhe 5 (pesë) sete manekinësh për lëndën e obstetrikës, të cilat 

do të përdoren gjatë praktikave mësimore që zhvillohen në fakultet me studentët. 

- FSHMT-ja ka bashkëpunuar edhe me HAP-in, ku ka marrë pjesë nëtakimin e organizuar për 

të diskutuar me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe aktorët e tjerë të 

propozimit të HAP-it për përmbajtjen e Çantës së infermierit në KSHP,të zhvilluar 12 janar 

2018, me pjesëmarrjen e Ministrisësë Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, FSDKSH-së dhe 

Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë. 

- Vizitë studimore e organizuar nga infermieristika në familjenë Bosnjë-Hercegovinë14-

18.5.2018 për të parë nga afër ”Ekipin e mjekësisë familjare dhe rolin e infermieres” Qëllimi 

i kësaj vizite ishte për të shkëmbyer me Fondacionin FaMI dhe ekipin e projektit të 

‘‘Forcimi i Infermierisë në Bosnjë dhe Hercegovinë’’ përvojën e tyre në reformën e kujdesit 

shëndetësor parësor, me fokus në zbatimin e mjekësisë familjare. Në këtëvizitë studimore 

mori pjesë pedagogia qëjep lëndën e infermieristikës në familje. 

- Më 6 nëntor, në FSHMT, është zhvilluar trajnimi CPR nga Health Fund dhe klinika ABC 

për studentët e Infermierisë. 

- Personeli i FSHMT-së ka marrë pjesë dhe ka paraqitur punime në konferenca shkencore të 

organizuara nga Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Universitetin “Ismail Qemali”, 

Universiteti “Aldent”, si dhe Kolegji HEIMERER në Kosovë. 
 

Bashkëpunimi i FSHMT-së me partnerë strategjikë 

- Bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për Portalin “Infermierë 

për Shqipërinë”,ku në komisionet e ngritura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale ka pasur përfaqësues nga personeli akademiki FSHMT-së. 

- Në vijim të dialogut për bashkëpunimin mes diasporës dhe institucioneve më të rëndësishme 

të mjekësisë në Shqipëri, u zhvillua tryeza e përbashkët mes përfaqësuesve të diasporës dhe 

të institucioneve të ndryshme në Shqipëri, për të diskutuar se cilat nga projekt-idetë e 

diasporës konvergojnë me prioritetet e FSHMT-së,me qëllim gjenerimin e një liste 

projektesh realiste për të ardhmen. 
 

Aplikues dhe fitues në projekte ndërkombëtare 

- Pjesëmarrës dhe fitues në Erasmus+,programe për mobilitetin e stafit akademik dhe 

studentëve, në partneritet me Universitetin e Shkencave të Shëndetit, të Lituanisë. Po 

punohet në terma konkretë për mundësimin e këtij mobiliteti. 

- Aplikues si partner në ERASMUS+ NURSPALL “Integrating Palliative CareintoNursing 

Professional Education”, projekt i propozuar nga Universiteti i Transylvanisë në Brasov – 

Fakulteti i Mjekësisë, në lidhje me implementimin e kujdesit paliativ. Më 6 mars 2018është 

zhvilluar bisedë me përfaqësues të Universitetit të Transylvanisë, në Brasov të Rumanisë. 
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- Pjesëmarrje si partner në projektin e HAP-it, në workshop-in e zhvilluar më12 qershor 2018, 

për planifikimin e fazës së2-të të projektit “Shëndet për të Gjithë”, projekt që financohet nga 

Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatohet nga konsorciumi i 

përbërë nga Swiss Tropical and Public Health Institute (SwissTPH), Terre des Hommes 

(Tdh) dhe Save the Children (SCA), nëpërmjet Qendrës HAP. 

 

6.4 Prezantime orale, prezantime poster, artikuj shkencorë të botuar, referime, 

recenca kombëtare e ndërkombëtare, pjesëmarrës në borde/komisione revistash 

dhe konferencash shkencore të personelit akademiksipas fakulteteve të UMT-së 

Nr. Aktiviteti akademik për vitin akademik 2017 – 2018 FM
4
 FMD

5
 FSHMT

6
 

 1 Botime në revista shkencore brenda vendit 87 13 32 

 2 Botime në revista shkencore jashtë vendit 91 9 17 

 3 Botime në revista shkencore me faktor impakti 86 1 24 

 4 Botime në revista shkencore me pjesëmarrjen e studentëve 3 3 30 

 5 Referime në Konferenca/Seminar shkencor brenda vendit 344 51 98 

 6 Referime në Konferenca/Seminar shkencor jashtë vendit 203 37 5 

 7 Referime në Konferenca/Seminar shkencor ku janë përfshirë studentët 57 16 31 

 8 Pjesëmarrje në projekte kombëtare 21 1 11 

 9 Pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare 38 1 4 

 10 Pjesëmarrje në borde drejtuese të revistave shkencore 55 8 3 

 11 Botim librash 18 0 4 

 12 Botim monografi 1 0 1 

 13 Studentë në programe të ndryshme (Erasmus, Erasmus+,etj.) 5 0 0 

 

6.5 Bashkëpunimekombëtare dhe ndërkombëtare në nivel universiteti 

Informacion mbi bashkëpunime ndërinstitucionale dhe projekte ku merr pjesë Universiteti i Mjekësisë, Tiranë 

Nr. 

Informacion 

mbi 

institucionin 

bashkëpunues 

apo projektin 

Lloji i 

kontratës 

Data e 

nënshkrimit të 

marrëveshjes 

për 

bashkëpunim 

Forma e 

zyrtarizimit të 

bashkëpunimit apo 

të projektit 

Fusha e bashkëpunimit 
Detyrat e palëve 

dhe produktet 

Rezultatet apo 

përfitimet që 

priten nga ky 

bashkëpunim 

1 Istinye 

University, 

Stamboll, 

Turqi 

Marrëves

hje 

kuadër 

10.10.2017 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi studentor, 

i personelit akademik 

dhe administrativ, si 

dhe zhvillimi i 

kërkimit shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimii 

synimeve të 

përbashkëta, 

nëkuadër të 

zhvillimit 

institucional 

                                              

4
 Të dhëna për KLSH-në, në kuadër të auditimit të performancës, datë 18.10.2018 

5
 Të dhëna për KLSH-në, në kuadër të auditimit të performancës, datë 18.10.2018 

6
 Të dhëna për KLSH-në, në kuadër të auditimit të performancës, datë 18.10.2018 
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2 Universiteti“

Biznes dhe 

Teknologji”, 

Kosovë 

Marrëves

hje 

kuadër 

09.11.2017 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të dy 

institucioneve, 

bashkëpunimi në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

3 Universiteti i 

Sporteve, 

Tiranë 

Marrëves

hje 

kuadër 

13.11.2017 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të dy 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

4 Universiteti 

“Altinbas”, 

Turqi 

Marrëves

hje 

kuadër 

22.11.2017 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të dy 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

5 Universiteti 

Politeknik i 

Tiranës 

Marrëves

hje 

kuadër 

27.12.2017 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

ngatë dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të dy 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 
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6 Universiteti 

“Ismail 

Qemali”, 

Vlorë 

Marrëves

hje 

kuadër 

29.12.2017 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të dy 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

7 Koral -INC Marrëves

hje 

kuadër 

04.01.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Promovimi i 

teknologjisë e-

learning për mësimin 

e 6 gjuhëve të huaja 

në mënyrë të 

vullnetshme dhe të 

pavarur nga personeli 

dhe studentët e 

Universitetit të 

Mjekësisë 

Promovimi i 

platformës 

interactive 

“Rosetta 

Stone-TMM 

Campus 

Online”, 

pajisja me 

laboratorin 

individual, për 

çdo kërkues 

me statusin e 

studentit ose 

personelit të 

UMT-së. 

Përvetësimi i 

gjuhëve të 

huaja të vëna 

në dispozicion 

për studentët 

dhe personelin 

akademik dhe 

administrativ. 

8 Universiteti“

Kadri Zeka”, 

Gjilan 

Marrëves

hje 

kuadër 

12.01.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

9 Kolegji 

“Rezonanca”, 

Prishtinë 

Marrëves

hje 

kuadër 

01.02.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 
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10 Universiteti 

“Fan S. 

Noli”, Korçë 

Marrëves

hje 

kuadër 

01.03.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

11 Universiteti 

“A. 

Xhuvani”, 

Elbasan 

Marrëves

hje 

kuadër 

01.03.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të dy 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

12 Universiteti” 

Luigj 

Gurakuqi”, 

Shkodër 

Marrëves

hje 

kuadër 

01.03.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

13 Universiteti 

Bujqësor i 

Tiranës 

Marrëves

hje 

kuadër 

01.03.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të dy 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 
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14 Universiteti i 

Tetovës, 

Maqedoni 

Marrëves

hje 

kuadër 

30.03.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

15 Universiteti 

Porto, 

Portugali 

Marrëves

hje 

kuadër 

07.05.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

16 Universiteti”

Tor Vergata”, 

Rome 

Marrëves

hje 

kuadër 

08.05.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

17 Universiteti 

“Eqrem 

Çabej”, 

Gjirokastër 

Marrëves

hje 

kuadër 

09.05.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 
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18 Universiteti 

Krakow 

(Jagiellonian)

, Poloni 

Marrëves

hje 

kuadër 

07.06.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

19 Universiteti 

Pitesti, 

Rumani 

Marrëves

hje 

kuadër 

26.06.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

20 Kolegji 

Profesional i 

Lartë “Tirana 

Esthetics & 

Style School” 

(TESS) 

Marrëves

hje 

kuadër 

17.09.2018 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Shkëmbimi i 

kapaciteteve 

akademike dhe 

infrastrukturore me 

interesa të 

përbashkëta të të dyja 

institucioneve, 

bashkëpunim në 

programe 

ndërkombëtare të 

arsimit dhe kërkimit 

shkencor 

Nxitja e 

bashkëpunimit 

të 

shumanshëm, 

në funksion të 

zhvillimit 

institucional 

Realizimi i 

synimeve të 

përbashkëta, 

në kuadër  të 

zhvillimit 

institucional 

21 Universiteti 

iBolonjës, 

Itali 

Marrëves

hje 

bashkëpu

nimi 

24.11.2017 Nënshkrim i 

marrëveshjes 

nga të dyja palët 

Bashkëpunim në 

kuadër të programit 

Erasmus+ 

Shkëmbimet 

studentore, të 

personelit 

akademik dhe 

administrativ 

Shkëmbimi 

ipërvojave me 

universitetet 

evropiane 
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  Projekti 

“CRD and m-

Health for 

pollen allergy 

in Southern 

Europe-A 

multicentre 

observational 

study @IT-

2020-MC” 

EUROIMMU

N 

Marrëves

hje 

bashkëpu

nimi 

28.05.2018 Nënshkrimi i 

marrëveshjes 

nga palët 

Objekti i projektit 

është vlerësimi i 

ndikimit të 

komponentëve 

diagnostikues dhe 

ditarëve elektronikë 

përsa i përket 

prejardhjes së 

diagnozës dhe 

përcaktimit të saktë të 

sëmundjes që ka 

prekur pacientët me 

alergji sezonale në 

vendet e mesdheut 

Mbledhja e të 

dhënave 

klinike të 

pacientëveme 

alergji 

sezonale 

dhe/ose alergji 

nga shkaqe të 

tjera; 

rezultatet e 

testit të 

alegjisë dhe 

pjesët e 

mbetura nga 

kampionët e 

gjakut, të 

marrë nga 

anamneza e 

pacientëve të 

diagnostikuar 

do t’i 

dërgohen 

Charite për 

teste të 

mëtejshme. 

Materiale të 

tilla, si 

reagentë për 

realizimin e 

testeve të 

lëkurës, do të 

sigurohen nga 

Charite. 

Vlerësimi i 

ndikimit të 

komponentëve 

diagnostikues 

dhe ditarëve 

elektronikë 

për sa i përket 

prejardhjes së 

diagnozës dhe 

përcaktimit të 

saktë të 

sëmundjes që 

ka prekur 

pacientët me 

alergji 

sezonale në 

vendet e 

mesdheut 

  Projekti Marrëves

hje 

bashkëpu

nimi 

30.03.2018 Nënshkrimi i 

marrëveshjes 

nga palët 

Projekti GRADUA, i 

cili financohet nga 

Programi Erasmus+ i 

Bashkimit Evropian, 

do të mbështesë 

universitetet 

shqiptare, duke 

krijuar një model të 

integruar kërkesë-

ofertë, të bazuar mbi 

të dhënat e databazës 

së të diplomuarve, 

përmes: mbledhjes së 

të dhënave lidhur me 

performancën e tyre; 

lehtësimin e 

bashkëpunimit 

ndërmjet 

Krijimi i 

modelit të 

integruar 

kërkesë-ofertë, 

përmes: 

Implementimi 

i këtij projekti 

do të 

ndihmojë në 

organizimin e 

informacionit, 

duke lejuar 

kështu edhe 

monitorimin e 

vazhdueshëm 

dhe efektiv të 

sistemit të 

trajnimit dhe 

të tregut të 

punës, lidhjen 

e tyre dhe 

parashikimine 

aftësive të 
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“Graduates 

Advancement 

And 

development 

of university 

capacities in 

Albania” 

GRADUA 

institucioneve të 

arsimit të lartë (IAL) 

dhe bizneseve; 

lehtësimin e 

pozicionimit të të 

diplomuarve në 

tregun e punës 

mbledhjes dhe 

analizës së të 

dhënave mbi 

performancën 

dhe 

universitetin e 

të 

diplomuarve, 

duke gjeneruar 

dokumentim 

të besueshëm, 

të 

vazhdueshëm 

dhe të 

përditësuar për 

vlerësimin e 

sistemit të 

arsimit të 

lartë, në 

mbështetje të 

proceseve 

reformuese në 

vijimësi; 

nevojshme në 

të ardhmen, 

për t’iu 

përshtatur më 

së miri këtij 

tregu 

  lehtësimin e 

bashkëpunimit 

ndërmjet 

institucioneve 

të arsimit të 

lartë dhe botës 

së biznesit (do 

të zhvillohen 

shërbimet IT 

online, që do 

të vendosen në 

dispozicion si 

të të 

diplomuarve, 

ashtu edhe të 

personelit 

universitar dhe 

kompanive të 

biznesit); 

  lehtësimin e 

pozicionimit 

të të 

diplomuarve 

në tregun e 

punës 

 

6.6 Anëtarësimi i UMT-së në rrjete ndërkombëtare 

Balkan Universities Association (BUA): Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, është anëtar me të drejta 

të plota në Shoqatën e Universiteteve të Ballkanit (BUA). BUA është një rrjet universitar, që 
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përbëhet nga 66 universitete anëtare dhe përfshin vendet e Ballkanit dhe Evropës Lindore. Ky rrjet 

është krijuar për të mundësuar lidhje të ngushta mes universiteteve të Ballkanit në ofrimin e 

programeve të përbashkëta të studimit, shkëmbimin studentor dhe të personelit akademik, si dhe në 

punimet e përbashkëta shkencore. 

Agjencia Universitare e Frankofonisë (AUF): Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, është anëtar i këtij 

rrjeti në cilësinë e anëtarit vëzhgues. Agjencia Universitare e Frankofonisë (AUF), e krijuar 50 vite 

më parë, bashkon mbi 800 universitete nga më shumë se 100 vende të botës, rrjete universitare, 

qendra kërkimore-shkencore dhe përfaqëson një nga agjencitë më të mëdha të institucioneve të 

arsimit të lartë në botë. 

UNIADRION: Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, është anëtarësuar në UNIADRION, që përfaqëson 

një shoqatë universitetesh dhe qendrash kërkimore të zonës adriatiko-joniane, themeluar në vitin 

2000. Qëllimi i UNIADRION-it është bashkëpunimi midis universiteteve dhe qendrave kërkimore, 

me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe favorizimin e përparimit të kulturës, 

shkencës, trajnimit dhe kërkimit në vendet e zonës adriatiko-joniane. 

 

6.7 Aktivitete të edukimit tëvazhdim, të akredituara nga Qendra e Zhvillimit 

Profesional nëUMT 

 

Gjatë vitit akademik 2017-2018, Qendra e Zhvillimit Profesional nëUniversitetin e Mjekësisë, 

Tiranë, ka akredituar aktivitetet si më poshtë vijon: 

Nr Titulli i aktivitetit Ofruesi Nr. kredite Data e 

zhvillimit 

1 Konsiderata diagnostikedhe të 

ndërhyrjeve terapeutike në anemitë e 

moshës pediatrike dhe të 

adoleshencës 

Fakulteti i shkencave Mjekësore 

Teknike 

3 20.03.2018 

2 Ushqyerja e hershme e fëmijës. Roli i 

saj në shfaqjen e sëmundjeve në 

moshën adulte 

Shërbimi i Pediatrisë së 

Specialiteteve, FM 

5 24.03.2018 

3 "You Dermatoscopy" Shërbimi i Dermatologjisë - 

Venerologjisë, Departamenti i 

Sëmundjeve Infektive dhe 

Dermatologjike, FM 

5 28.04.2018 

4 Konferencë  me temë "The present 

and the future of Oral and Maxillo-

Facial Surgery" 

Shërbimi i Kirurgjisë OMF, FMD 12 08- 

09.06.2018 

5 Workshop me temë "Frakturat e katit 

të mesëm dhe të poshtëm të fytyrës 

me minipllaka" 

FMD  3 08.06.2018 

6 Workshop me temë "Implantet 

dentare" 

FMD 3 09.06.2018 

7 Sfidat në Psoriasis Shërbimi i Dermatologjisë - 

Venerologjisë, Departamenti i 

Sëmundjeve Infektive dhe 

Dermatologjike, FM 

6 27.10.2018 
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VII. INFRASTRUKTURA DHE LOGJISTIKA NË FUNKSION TË AKTIVITETIT 

AKADEMIK 

 

7.1 Infrastruktura, logjistika dhe shërbimet 

Fakultetet e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, zhvillojnë aktivitetin akademik dhe procesin 

mësimor në godinat si më poshtë: 

1. Godina Qendrore 

2. Godina e Lëndëve Paraklinike 

3. Godina e Anatomisë 

4. Godina e Mjekut të Familjes 

5. Godina Galileo Galilei 

6. Godina e Farmacisë dhe Shëndetit Publik 

7. Godina nr. 1 e Shkencave Mjekësore Teknike 

8. Godina nr. 2 e Shkencave Mjekësore Teknike 

9. Godina e Mjekësisë Dentare 
 

Theksojmë faktin se vendndodhja e godinave në funksion të veprimtarisë akademike, kërkimore e 

shkencore është në kampuse universitare spitalore (përveç Godinës Qendrore dhe Godinës së 

Farmacisë dhe Shëndetit Publik), lehtësisht të arritshme nga studentët nëpërmjet transportit publik 

për në spitalet universitare. 

UMT-ja,referuar aseteve infrastrukturore në pronësi të saj, me një sipërfaqe rreth 20 000 m
2
(nga të 

cilat 14958 m
2
 në funksion të procesit mësimor dhe 5000 m

2
 në funksion të veprimtarisë 

administrative), disponon auditorë, klasa, laboratore, mjedise për personelin akademik, salla 

mbledhjeje, salla kompjuterësh etj., si më poshtë: 

1. Godina Qendrore përfshin 2 auditorë, me kapacitet përkatësisht 70 dhe 100 vende uljeje, si 

dhe15 zyra administrative. 

2. Godina e Lëndëve Paraklinike përfshin 2auditorë leksionesh, me kapacitet 200 vende uljeje, 

22 salla seminari me 30 vende uljeje, 5 laboratore me 20 vende uljeje, si dhe 31 zyra 

administrative. 

3. Godina e Anatomisë përfshin 2auditorë, me kapacitet 150 vende uljeje, 2 salla seminari me 

30 vende uljeje, 5 laboratorë me 20 vende uljeje, si dhe 9 zyra administrative. 

4. Godina e Mjekut të Familjes përfshin 1 auditor, me kapacitet 150 vende uljeje, 2 salla 

seminari me 30 vende uljeje, si dhe 2 zyra administrative. 

5. Godina Galileo Galilei përfshin 1 auditor, me kapacitet 150 vende ulje, si dhe 3 zyra 

administrative. 

6. Godina e Farmacisë dhe Shëndetit Publikpërfshin 1 auditor me kapacitet 100 vende uljeje, 5 

salla seminari me 30 vende uljeje, 12 laboratorë me 20 vende uljeje, si dhe 20 zyra 

administrative. 

7. Godina nr. 1 e Shkencave Mjekësore Teknike përfshin 6auditorë, me kapacitet 70 deri 200 

vende uljeje, 10 salla seminari me 50 vende uljeje, 6 laboratorë me 30 vende uljeje, si dhe 

15 zyra administrative. 

8. Godina nr. 2 e Shkencave Mjekësore Teknike përfshin 4 auditorë, me kapacitet 120-150 

vende uljeje, 14 salla seminari me 50 vende uljeje, 3 laboratorë me 30 vende uljeje, si dhe 

21 zyra administrative. 
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9. Godina e Mjekësisë Dentare përfshin 2 auditorë, me kapacitet 200 vende ulje, 3 salla 

seminari me 30 vende uljeje, 15 laboratorë me 25 vende ulje, si dhe 14 zyra administrative. 

10. Palestra sportive (shkolla “Skënder Çaçi”) ështënë shërbim të studentëve dhe personelit. 

11. Biblioteka/salla leximi, 4 ambiente,ku mundësohet edhe aksesi në internet. 
 

Në funksion të procesit mësimor është hartuar projekti i detajuar i Qendrës së Simulimit Klinik, me 

një vlerë prej 2.5 milionë eurosh. Për realizimin e këtij projekti ambiciozjanë kontaktuar donatorë, 

ambasada dhe ministritë që mund të mbështesin këtë projekt. 
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VIII. STUDENTËT 

 

8.1 Regjistrimet në programet e studimit për vitin akademik 2017-2018 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, ofron programe studimi ndër më të kërkuarat nga maturantët. 

Përzgjedhja e studentëve të rinj në programet e ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë është 

bërë mbi bazën e kritereve të propozuara nga njësitë kryesore dhe të miratuara nga Senati 

Akademik i UMT-së.  

Procesi i përzgjedhjes së studentëve në programet e studimit të ciklit të parë dhe të integruara të 

ciklit të dytë, kryhet dhe administrohet nga komisioni përkatës, i ngritur në nivel institucioni, me 

përfaqësues të fakulteteve dhe të rektoratit. 

Procesin e përzgjedhjes së studentëve që aplikojnë në kuotat e veçanta apo transferim studimesh, në 

programet e ciklit të dytë dhe të tretë,e kanë menaxhuar vetë njësitë kryesore, ndrësa Rektorati i 

UMT-së ka luajtur rolin e monitoruesit. 

Në varësi të ecurisë së regjistrimeve, në përputhje me kërkesat e njësive kryesore, Rektori i UMT-së 

ka miratuar rialokim të kuotave për programet e të njëjtit cikël studimi, duke mos tejkaluar, në asnjë 

rast, totalin e kapacitetit të deklaruar të kuotave, të përcaktuar në nivel njësie kryesore. 

Senati i UMT-së, për vitin akademik 2017-2018, ka miratuar në total 2284 kuota, për regjistrimet e 

reja të studentëve në programet e studimit tëciklit të parë, të ciklit të dytë, të integruara të ciklit të 

dytë dhe të ciklit të tretë, në përputhje me standardet e përcaktuara për raportin personel akademik 

me kohë të plotë për studentë dhe normativën e përcaktuar për sipërfaqen e shfrytëzueshme për 

student, sipas përcaktimeve në VKM-në nr. 418, datë 10.05.2017, “Për standardet, kriteret dhe 

procedurat për hapjen, riorganizimin, ndarjen, bashkimin ose mbylljen e institucioneve të arsimit të 

lartë dhe të degëve të tyre”.  

Kuotate miratuara me vendim tëSenatit Akademik të UMT për vitin 2017-2018 janë si vijon: 

Njësia kryesore Bsc. M. Pr. Msc. PICD SPA Totali 

Fakulteti i Mjekësisë 30 80 50 462 232 854 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare    133 15 148 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 592 450 240   1282 

TOTALI 622 530 290 595 247 2284 
 

UMT-ja, për vitin akademik 2017-2018, ka pasur rreth 7204 studentë në programet e studimit të të 

gjitha cikleve. Numri total i programeve aktive që janë ofruar për të gjitha ciklet e studimit është59 

(9 Bachelor, 8 Master profesional, 7 Master i shkencave, 3 PICD, 32 SPA).  

Programet e Doktoraturës, siç është cituar dhe në pikën 4.1, nuk janë aktivizuar në UMT prej 5 

vitesh. Në përfundim të procesit të mbrojtjes së gradës shkencore “Doktor”janë 482 studentë. 

Njësia kryesore Bsc. M. Pr. Msc. PICD Dr. SPA Totali 

Fakulteti i Mjekësisë 26 95 51 2746 301 741 3960 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare       665 25 22 712 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 1394 447 535   156   2532 

TOTALI 1420 542 586 3411 482* 763 7204 
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Procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e studimit tëciklit të parë, të ciklit të dytë dhe të 

integruar të ciklit të dytë janë kryer bazuar në Udhëzimin e ministrisë përgjegjëse për arsiminnr.15, 

datë 19.05.2017, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të 

studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të 

studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017-2018”, i 

ndryshuar. 

Procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e ciklit të tretë (SPA) janë kryer duke u bazuar 

në Rregulloren e studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, në UMT, miratuar me 

Vendim e Senatit Akademik të UMT-së nr. 88, datë 16.11.2016, i ndryshuar, si dhe në Udhëzimin e 

Rektorit të UMT-së nr.1,datë6.3.2018“Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e 

specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin 

akademik 2017-2018”. 

8.2 Mbështetja ndaj studentëve 

Në zbatim të Statutit të UMT-së, i ndryshuar, Rregullores së UMT-së, e ndryshuar, si dhe 

legjislacionit në fuqi, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, ka mundësuar dhe mbështetur zhvillimin e 

zgjedhjeve për këshillin studentor në nivel universiteti dhe fakulteti. Kjo mbështetje i është dhënë si 
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nga ana infrastrukturore dhe financiare, ashtu dhe nëpërmjet asistencës së plotë gjatë tëgjithë 

procesit të dhënë nga zëvendësrektori i ngarkuar për këtëqëllim. 

Gjithashtu, UMT-jaka miratuar kriteret për përfitimin e përjashtimit të plotë ose të pjesshëmnga 

tarifat e shkollimit për studentët e kategorive të veçanta. 

  



 

 

48 
 

48 RAPORTI VJETOR PËR VITIN AKADEMIK 2017 - 2018 

IX. AKTIVITETI EKONOMIK DHE FINANCIARË 

 

Aktiviteti ekonomik-financiar kryhet në mbështetje të veprimtarisë themelore të UMT-së, që është 

edukimi i studentëvë në të tre ciklet e studimit, përgatitja e gjithëanshme teorike dhe praktike e 

profesionistëve të mjekësisë, arritje e standartave të larta në kujdesin shëndetësor si dhe stimulimi për 

të promovuar dhe çuar përpara kërkimin shkencor. Për realizimin e këtij aktiviteti janë të 

domosdoshme burimet njerëzore dhe financiare.  
 

A-Burimet njerëzore dhe struktura organizative e UMT-së. 

a.1 Universiteti ushtron funksionet e tij akademike dhe administrative nëpërmjet Administratës së 

UMT-së dhe tre Njësive Kryesore (Fakultetit të Mjekësisë, Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike 

dhe Fakultetit të Mjekësisë Dentare),  të cilat veprojnë si njësi ekonomiko-financiare të pavarura. 

Universiteti mbulon tri ciklet e studimit dhe ka 64 programe.  

a.2  Sipas të dhënave në dispozicion, në 31 dhjetor 2017 nga 487 punonjës ishin në fakt 458 punonjës 

në rang UMT-je më pak 29 veta.  

Gjatë gjithë vitit akademik, organika ka qënë e paplotësuar dhe në fund të vitit  akademik 2017- 2018, 

kemi në fakt 436 punonjës, me një diferencë  prej 53 vetash, nga të cilët 35 staf akademik, dhe 18 staf 

ndihmës akademik me karakter mësimor e administrativ si dhe staf administriv.  
 

Numri total i punonjësve në mënyrë grafike paraqitet në Graf.1 

 
 

Graf.2 Numri i punonjësve staf akademik. 

 

 

Plan, FM, 289 

Plan, FSHMT, 114 

Plan, FMD, 38 

Plan, Administrata UMT-
se, 46 

Fakt, FM, 248 

Fakt, FSHMT, 111 

Fakt, FMD, 36 

Fakt, Administrata UMT-
se, 39 

Numri i punonjesve 30.11.2018 Plan Fakt 

Plan, FMJEKSISE, 215 

Plan, FSHMT, 67 

Plan, FMD, 21 

Fakt, FMJEKSISE, 180 

Fakt, FSHMT, 67 

Fakt, FMD, 21 
Plan Fakt 
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Struktura e punonjësve në datë 31.11.2018, paraqitet në grafikun e mëposhtëm (Graf 3) 

 

 
 

Në peshë specifike personeli akademik zë 62.67 % dhe 37.33 % punonjësit mbështetës. Raporti i 

punonjësve mbështetës me numrin e stafit akademik është 0.61, dmth për 1 punonjës staf akademik 

kemi aktualisht 0.61 punonjës staf mbështetës. (Referuar numrit faktik të punonjësve datë 30.11.2018). 

 

9.1 Të dhëna për planin buxhetor afatmesëm, planin buxhetor 1 vjeçar dhe planin strategjik 

të zhvillimit. 

Hartimi i treguesve të PBA 2018-2020 dhe PBA 2019-2021 është bërë në përputhje, me kuadrin 

parashikues të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, plotësimin e rekomandimeve të 

Raportit të Akreditimit Institucional, si dhe në funksion të përmbushjes së objektivave të përcaktuar 

për realizimin e politikave dhe misionit të UMT-së. 

Hartimi i PBA-ve 2018-2020 dhe  2019-2021 është ndërtuar, bazuar në ecurinë e realizimit të pritshëm 

të buxhetit për vitet 2017 dhe 2018, si dhe në ndryshimet e pritshme në strukturën organizative, 

programet e studimit, numrit të studentëve dhe në nivelin e financimit nga Buxheti i Shtetit.  

Finacimi i aktivitetit të UMT-së, sipas përcaktimeve të përcaktuara në ligjin për arsimin e lartë nr. 

80/2015, realizohet nëpërmjet tre rrugëve. 

1. Granti i mësimdhënies i detajuar për pagat dhe sigurime shoqërore, bursat e studentëve. 

(Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit ) 

2. Të ardhurat e kushtëzuara të institucionit (për funksionim dhe investime) 

3. Burime të tjera të ligjshme (donacione, projekte). 
 

 9.1.1 PBA 2018-2020 

Në PBA 2018-2020, treguesit e të ardhurave për njësitë e UMT-së, janë llogaritur bazuar në 

realizimin e të ardhurave në vitet e kaluara, numri i programeve të studimit, numuri i studentëve, 

kuotat e reja për studentët në vitet 2018-2020, hapja e kuotave të reja për specializime, tarifat 

NR., Staf akademik, 272, 62% 
NR., Ndihmes akademik me 
karakter akademik, 57, 13% 

NR., Ndihmes akademik 
me karakter 

administrativ, 50, 11% 

NR., Administrativ, 
61, 14% 
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aktuale të pagesës së shkollimit sipas viteve si dhe burime të tjera që janë të ardhurat nga vërtetimet, 

diplomat, listat e notave, tarifat e regjistrimit, doktoratura, projektet, etj. 

Nr. Njësitë shpenzuese 

Fakti i vitit 

2016 

I pritshmi i 

vitit 2017 

Parashikimi 

për vitin 

2018 

Parashikimi 

për vitin 

2019 

Parashikimi 

për vitin 2020 

    

1 Rektorati 2211 1881 600 616 653 

2 Fakulteti i Mjekësisë 144911 205156 226747 223262 225467 

3 
Fakulteti i Mjekësisë 

Dentare 
34706 37482 35043 28790 30900 

4 
Fakulteti i Shkencave 

Mjekësore Teknike 
189245 179560 197109 163133 170877 

5 Erasmus Horizont 2020  34760 22603 22602 28049 

 TOTALI 371073 458839 482102 438403 455106 
 

Në fushën e shpenzimeve janë mbajtur parasysh këto kritere: 

 Pagat janë planifikuar me një rritje 2%, duke marrë parasysh rritjen e vjetërsisë për punonjësit.  

 Në shpenzimet materiale janë marrë në konsideratë normativat e konsumit të materialeve, 

kërkesat e departamenteve, gjendja aktuale e materialeve në magazina si dhe janë planifikuar 

shërbimet e tjera të domosdoshme që përfitojnë institucionet nga të tretët për realizimin e 

veprimtarive mësimore ose menaxheriale në njesitë shpenzuese. 

 Përpara hartimit të projekt buxhetit afatmesëm, njësitë shpenzuese janë mbështetur në kërkesat 

e departamenteve, në sasitë konkrete dhe çmimet e mallrave dhe shërbimeve për të pritshmin e 

vitit 2017, të cilat në mënyrë analitike janë dërguar në projekt buxhetin afatmesëm 2018 – 2020 

9.1.2Burimet e financimit 2018-2020. 

PBA  për vitet 2018-2020 

Nr. EMERTIMI 
2018 2019 2020 

000/Lekë 000/Lekë 000/Lekë 

1 Transferta e pakushtëzuar      562,738       635,773       616,840  

2 Të ardhura të institucionit - Fonde të kushtëzuara      482,108       434,859       458,264  

3 
Të ardhura të institucionit - Fonde të kushtëzuara ( të 

trashëguara) 
     329,854       549,949       200,212  

7 Financime të huaja        22,603         30,488                 -    

  TOTALI   1,397,303    1,651,069    1,275,316  

 

Shpenzimet për investime janë parashikuar në vazhdimësi për çdo vit, në mënyrë që të krijohen 

kushte bashkëkohore mësimi dhe pune për studentët dhe stafin akademik e ndihmës. Gjithashtu 

është parashikuar në vazhdimësi dhe fondi i librit, në mënyrë që të ripërtërihet biblioteka shkencore 

me tituj të rinj dhe botimet më të fundit shkencorë në fushat e mjekësisë, gjë që ndihmon studentët 

dhe stafin akademik. Disa investime, për shkak të vlerës së madhe, janë shtrirë në disa vite. 
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Njësitë shpenzuese 
Planifikimi 

2017 

Parashikimi 

2018 

Parashikimi 

2019 

Parashikimi 

2020 

Rektorati 16668 13200 20800 0 

Fakulteti i Mjekësisë 43425 46943 39426 35029 

Fakulteti i Mjekësisë Dentare 
13105 10938 5000 5796 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore 

Teknike 18600 18600 14000 0 

TOTALI 

91798 89681 79226 40825 

 

9.1.3- PBA 2019-2021. 

Burimet e financimit të PBA 2019-2021 paraqiten në tabelën e mëposhtëme: 

 

Nr. EMERTIMI 
I pritshmi 2018 

2019 

 

2020 

 

2021 

000/Lekë 000/Lekë 000/Lekë 000/Lekë 

1 Transferta e pakushtëzuar 550,585 
 

941,486 
635,773 616,840 

2 
Të ardhura të institucionit - Fonde 

të kushtëzuara 
418,519 

 

436,424 
434,859 458,264 

3 
Të ardhura të institucionit - Fonde 

të kushtëzuara( të trashëguara) 

 

549,949 

 

500,212 
419,814 360,455 

4 Financime të huaja 
 

26,244 

 

26, 719 
30,488 - 

  TOTALI 1,545,297 1,904,841 1,520,934 1,435,559 

 

Transferta e fondeve të pakushtëzuara paraqitet në tabelën e mëposhtme. Për vitin 2019-2021 është 

parashikuar dhe kërkesa për investim “Qëndra e simulimit klinik” për të cilin do të paraqitet 

projekti dhe propozimi përkatës. 

Fonde të pakushtëzuara  për vitet 2019-2021 

Nr. EMERTIMI 
I pritshmi 2018 2019 2020 2021 

000/Lekë 000/Lekë 000/Lekë 000/Lekë 

1 Fonde të pakushtëz, mësim dhënie 525,585 591,708 591,708 591,708 

2 Fondin e mbështetjes studentore 25,000 23,998 24,565 25,132 

3 Grante te tjera investime - 325,780 19,500 0 

 
TOTALI 550,585 941,486 635,773 616,840 
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Në parashikimin e shpenzimeve të PBA-ve 2018-2020 dhe 2019-2021 është mbajtur parasysh 

parashikimi i saktë i nevojave për paga sigurime shoqërore për stafin akademik dhe stafin 

mbështetës, plotësimi sa më i mirë nevojave me bazë materiale dhe sigurimi i zhvillimit normal të 

aktivitetit të UMT-së. 

Vendosja e prioriteteve të investimit për vitet 2019 – 2021 u orientua nga pikësynimet strategjike të 

bazuara tëresisht në përmbushje të Standardeve Shtetërore të Cilësisë (për “Akreditimin e 

Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, por dhe me planin strategjik 2017-

2019 të UMT-së. 

Në fushën e investimeve është parashikuar kërkimi i fondeve grant nga buxheti i shtetit për 

ndërtimin e qëndrës së simulimit klinik e cila do të përdoret për formimin dhe testimin e studentëve 

të ciklit të parë, të dytë dhe të tretë, por dhe si bazë e rëndësishme për ofrimin e programeve të 

edukimit në vazhdim. Propozimi për këtë projekt do ti paraqitet për financim buxhet për një 

shtrirje 3 vjeçare 2019-2021, nga granti konkures për investime. Ndërkohë nga ana e UMT-së 

janë duke u kërkuar rrugë për financime të tjera për këtë projekt. Vlera e këtij projekti është 2.4  

miljon euro. 

Nga të ardhurat e UMT-së për vitet 2019 janë parashikuar këto investime: 

 Blerje paisje elektronike për rektoratin dhe të gjitha njësitë në vlerën 13 milion 246 mijë 

lekë, 

 Blerje paisje moblimi për rektoratin dhe të gjitha njësitë në vlerën 7 milion 800 mijë lekë, 

 Furnizim dhe vendosje kondicionerësh  për rektoratin dhe të gjitha njësitë në vlerën  13 

milion 800 mijë lekë, 

 Blerje aparatura mjekësore (krijim kabinetesh për FM dhe FSHMT) në vlerën 27 milion 

lekë, 

 Fond libri 78 mijë lekë. 

 Studim projektim 10 milion lekë. 

 Sistem multi medial fakulteti i mjekësisë me vlerë 3 milion lekë. 

 Rikonstruksione me vlerë 2 milion e 360 mijë lekë. 
 

Në fushën e të ardhurave parashikimi është kryer duke pasur parasysh numrin e studentëve dhe 

tarifat e miratuara me Vendimin e Bordit nr.26, datë 30.05.2018, të ardhurat e parashikuara në tre 

vite janë në tabelen e mëposhtme: 
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Në mënyrë grafike përdorimi i të ardhurave dhe shpenzimeve paraqitet në grafikun e mëposhtëm 

(graf.4): 

 

 

9.2 Analiza e treguesve ekonomiko - financiarë. 

Për muajt nëntor- dhjetor 2017,  shpenzimet për vitin akademik 2017-2018 përbëhen vetëm nga 

shpenzimet e pagave dhe sigurimeve shoqërore të cilat kapin vlerën 105 milion e 092 mijë lekë. Për 

këto muaj shpenzimet e fondit të pagave u përballuan 87.5% nga granti i mësimdhënies dhe  12.5 % 

nga të ardhurat dytësore të institucionit. 

Shpenzimet materiale të prokuruara në muajt e fundit të vitit ishin shumë të vogla dhe vlera e tyre 

rëndoi shpenzimet gjatë vitit 2018. 

 

9.2.1  Granti i financuar. 

Për vitin 2018, granti i mësimdhënies u financua nga buxheti i shtetit  në shumën 550 milion e 585 

mijë lekë, i ndarë 525 milion e 585 mijë lekë për mësimdhënien (paga dhe sigurime shoqërore) dhe 

25miljon lekë fond bursash për studentët e shkëlqyer dhe studentët në nevojë. Granti i 

mësimdhënies u shpenzua në masën 96% të fondeve të akorduara. Të gjitha shpenzimet për paga 

dhe sigurime shoqërore deri në muajin Nëntor 2018, u përballuan nga buxheti i shtetit. 

 

Parashikimi i të ardhurave për vitet 2019-2021 

Nr. NJËSIT  SHPENZUESE 

I pritshmi 

2018 2019 
2020 2021 

000/lekë 000/Lekë 000/Lekë 000/Lekë 

1 Rektorati         1,100     1,100     1,100      1,100 

2 Fakulteti i mjekësisë         216,198   222,317    226,665     239,700  

3 Fak.Shken.Mjek.Teknike         167,212     186,087     175,159     182,389  

4 Fakulteti I Mjekesise Dentare           34,009       26,920       31,935       35,075  

  
 

TOTALI         418,519     436,424      434,859     458,264  

 

Të ardhurat dhe Shpenzimet 2019-2021 
Të ardhurat 2018 

Shpenzimet 2018 

Të Ardhurat 2019 

Shpenzimet 2019 

Të Ardhurat 2020 

Shpenzimet 2020 

Të Ardhurat 2021 

Shpenzimet 2021 
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Në mënyra grafike përdorimi i grantit paraqitet në grafikun e mëposhtëm (Graf 5). 

 
 

9.2.2  Realizimi i të ardhurave. 
 

Të ardhurat për vitin 2018, të cilat i përkasin vitit akademik 2017-2018, janë realizuar në shumë 

absolute 379 milion e 453 mijë lek ose 92% e të ardhurave vjetore të planifikuara në buxhetin e 

vitit 2018. Siç dihet burimi kryesor i të ardhurave në UMT-ë janë arkëtimet nga tarifat e shkollimit, 

sipas cikleve të ndryshme të studimit. Tarifat e studimit janë miratuar me vendime te Senatit 

Akademik dhe Bordit te Administrimit, duke ruajtur për të gjitha ciklet e studimit tavanet e 

miratuara në VKM-të e dala për këtë qëllim, përpara vitit akademik 2017-2018. Realizimi i të 

ardhurave sipas njësive paraqitet në tabelën e mëposhtme. 

 
 

Duhet theksuar se, për shkak të situatës së krijuar në muajin dhjetor 2018, arkëtimi i të ardhurave në 

rang UMT-je ishte minimal, sidomos për studentët e ciklit të dytë dhe ciklit të tretë të cilët paguajnë 

tarifën e studimit me këste.  

Sipas strukturës së arkëtimeve të ardhurat paraqiten në mënyrë grafike në Graf.6. 

Plan, Paga,  450,373  

Plan, Sigurime 
shoqerore,  75,212  Plan, Bursa,  25,000  

Fakt, Paga,  447,360  

Fakt, Sigurime 
shoqerore,  64,791  Fakt, Bursa,  17,950  

Perdorimi i grantit 2018 

Plan Fakt 
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Në rang UMT-je, vetëm në FSHMT, nuk janë realizuar të ardhurat për vitin 2018. Në këtë njësi 

kryesore ishte parashikuar në buxhet, arkëtimi i vlerave nga debitorë të vjetër për tarifa studimi të 

pambledhura në vite. Duke përfshirë në planin e të ardhurave, shuma të parealizueshme për tu 

mbledhur, nuk është zbatuar metodologjia për hartimin e buxhetit ku udhëzohet, që në pjesën e të 

ardhurave të planifikohen të ardhurat e arkëtueshme për të patur një buxhet të besueshem. Gjatë 

punës për hartimin e PBA 2019-2021 ky problem u evidentua dhe u mbajt parasysh gjatë hartimit të 

tij. 

Në një analizë të kryer nga ky fakultet rezulton se janë rreth 249 debitorë të cikleve të ndryshme të 

studimit në vlerën 24,851,300 lekë. Një pjesë e studentëve debitorë kanë ndërprerë studimet dhe i 

përkasin studentëve të IAL-ve të mbyllura, studentë të ciklit të dytë të studimeve master profesional 

dhe studentë master shkencor si dhe studentë të ciklit të studimeve part time. Për këtë situatë të 

krijuar ndër vite, Admistratori i UMT-së i ka kërkuar FSHMT-së dhe Drejtorisë Juridike kryerjen e 

veprimeve të nevojshme proceduriale ligjore për shlyerjen e detyrimeve financiare nga personat e 

evidentuar, me qëllim derdhjen e shumave përkatëse në llogarinë e fakultetit.    

Vështirësi në arkëtimin e të ardhurave janë evidentuar  edhe në programin e ciklit të tretë në 

Fakultetin e Mjekësisë, ku pagesa kryhet me këste. Të dy ciklet e studimit master profesional dhe 

shkencor, si dhe specializimet janë evidentuar si aktivitete me risk të lartë. Për këtë arsye është 

vlerësuar dhe organizuar puna për ndjekjen në vazhdimësi me përparësi të këtij fenomeni.   

Për vitin akademik 2017-2018 u përjashtuan nga tarifa e shkollimit 549 studentë me një efekt  

financiar  22 milion e 052 mijë lekë. 

9.2.3-Realizimi i shpenzimeve. 

Shpenzimet për vitin 2018, janë realizuar 62.2% të krahasuara me planin vjetor të shpenzimeve të 

buxhetit të vitit 2018 (Miratuar me Vendimi i Bordit të Administrimit nr.12, datë 10.04.2018 dhe 

rialokuar me Vendim të Bordit nr.44 , datë 01.11.2018 ). Në shumë absolute kjo vlerë është 729 

milion e 941 000 mijë lekë. Sqarojmë se, kjo vlerë i përket shpenzimeve të kryera dhe të 

ekzekutuara në sistemin e thesarit për periudhën Janar-Dhjetor, sepse siç do sqarojmë më poshtë, 

këtu nuk janë të përfshira procedurat e prokurimit të përfunduara, procedurat e prokurimit  në 

vazhdim ose procedurat që kanë qënë brenda afateve kohore të përcaktuara në kontratë për lëvrimin 

e mallit. Duke përfshirë të gjitha sa më lartë, realizimi i shpenzimeve është 74.38%. 

Series1, Tarifa Shkollimit, 
359,343, 95% 

Series1, Tarifa rregjistrimi, 
7,942, 2% 

Series1, te tjera (vertetime 
te ndryshme etj), 12,168, 

3% 

Tarifa Shkollimit 

Tarifa rregjistrimi 

te tjera (vertetime te 
ndryshme etj) 
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Referuar strukturës së burimeve, 73 % e shpenzimeve janë përballuar nga granti dhe 27% nga të 

ardhurat dytësore. Në mënyrë grafike struktura e shpenzimeve paraqitet në grafikun e 

mëposhtëm.(Graf.7) 

 
Për nga struktura e realizimit të shpenzimeve pesha specifike e artikujve është pasqyruar në 

grafikun e mëposhtëm. (Graf.8) 

 

Në strukturën totale të shpenzimeve të UMT-së 59% e shpenzimeve i përkasin Fakultetit të 

Mjekësisë, 25 % FSHMT  dhe nga 8% Administrata e UMT-së e FMD. (Graf.9) 

 

Series1, Granti, 
68.57, 69% 

Series1, Te 
ardhurat, 31.43, 

31% 

Struktura faktike e shpenzimeve sipas 
burimeve te financimit  

Series1, Paga,  art. (600),  
542,465 , 74% 

Series1, Sigurimet shoq. dhe 
shendets.  art.(601),  73,978 , 

10% 

Series1, Shpenzime 
operative, art. (602),  

81,840 , 11% 

Series1, Shpenzime transferta 
me jashte, art. (605),  -   , 0% 

Series1, Shpenzime 
transferta te brendshme,  

art. (606),  6,575 , 1% 

Series1, Bursa per studentet, art. 
(606),  17,950 , 3% 

Series1, Investime, 
art. (230),  70 , 0% 

Series1, Investime  , art. 
(231),  7,062 , 1% 

Paga,  art. (600) 

Sigurimet shoq. dhe shendets.  art.(601) 

Shpenzime operative, art. (602) 

Shpenzime transferta me jashte, art. (605) 

Shpenzime transferta te brendshme,  art. (606) 

Bursa per studentet, art. (606) 

Investime, art. (230) 

Investime  , art. (231) 

Series1, 
Rektorati, 
57976, 8% 

Series1, Fmjeksise, 
458095, 59% 

Series1, FMD, 61804, 
8% 

Series1, FSHMT, 
195634, 25% 
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-.Artikulli 600+601. (Pagat e punonjësve dhe kontributet për sigurimet shoqërore dhe 

shëndetësore). 

Shpenzimet e pagave janë realizuar në masën 82.8% të shpenzimeve vjetore të planifikuara për këtë 

artikull në buxhetin e vitit 2018. Shpenzimet e pagave nga granti janë realizuar 98.9% dhe nga të 

ardhurat 47.6%. Në shumë absolute kjo vlerë është 112 milion 323 lekë, ku kanë ndikuar faktorët e 

mëposhtëm: 

 Siç analizuam më lart në organikën e UMT-së janë 53 vënde të lira, ku 35 janë staf 

akademik dhe që kanë një efekt financiarë të llogaritur 40 milion e 180 mijë lekë. Si rezultat 

i kësaj të gjitha pagat për stafin akademik dhe administrativ sipas strukturës së vjetër në 

organikë u përballuan nga granti dhe shuma e parashikuar nga të ardhurat për të përballuar 

pagat nuk u përdor. 

 Në shpenzimet e pagave në planin buxhetor të miratuar të vitit 2018 ishin parashikuar dhe 

pagesa e udhëheqësve dhe oponentëve për procesin e mbrojtjes së doktoraturave (jo për 

gjithë numrin e doktoraturave, por vetëm për 220 të tilla) me nje efekt të parashikuar në 

buxhet, në vlerë 58 milion e 080mijë lekë. 

 Mungesa në numrin e punonjësve të parashikuar për vitin 2018, kishte dhe në numrin e 

punonjësve kontratë, e cila ka krijuar diferenca ne realizimin e fondit të pagës nga të 

ardhurat. 

 Procesi i pagesës së orëvë të mbingarkesës dhe për stafin akademik për arësye të 

mosplotësimit të evidencave në kohën e duhur ka krijuar diferenca në realizimin e fondit të 

pages nga të ardhurat.  
 

 Në të njëjtat nivele me realizimin e pagave janë dhe shpenzimet e artikullit 601 “Kontribute për 

sigurimet shoqërore dhe shëndetësore”. Në këtë artikull për shkak se stafi akademik me titull 

prof. dhe prof.asc i paguan shpenzimet e sigurimeve shoqërore në pagë maksimale dhe jo mbi 

fondin e pagave bruto, mbetën fonde grant të papërdorura të cilat do të trashëgohen në vitin 

2019. 

Në rang UMT-je për të gjitha Njësitë Shpenzuese nuk ka detyrime të prapambetura të pashlyera, 

përveç detyrimeve të muajit të fundit, që sipas legjislacionit paguhen në muajin e pare të vitit 

pasardhës.  

- Artikulli 602 (shpenzime korente). 

Shpenzimet e artikullit 602 janë realizuar në masën 51.21%  në krahasim me shpenzimet faktike te 

buxhetit te miratuar 2018 dhe 66.26% duke përfshirë edhe faturat e përfunduara brenda dhjetorit që 

do të shlyhen në vitin 2019.  

Realizimi i shpenzimeve sipas Njësive të UMT-së. (Graf.10) 
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Në grafikun e mëposhtëm paraqitet pesha specifike e të gjitha nënllogarive të 602 ndaj totalit të 

realizmit të shpenzimeve. (Graf.11) 

 

Shpenzimet e llogarisë 602 që përballohen tërësisht nga të ardhurat e UMT-së kanë një diferencë në 

vlerë absolute nga plani në shumën 58 milion e 356 mijë lekë. Kjo diference e analizuar sipas 

nënllogarive kryesore të 602 paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

 

Shpenzimet e artikullit 602 janë shpenzime që (përveç shpenzimeve të utiliteteve) lidhen me 

procedurat e prokurimit, realizimi i të cilave, sipas përcaktimit ligjor fillon pas miratimit të buxhetit 

Series1, Admi. e 
UMT-se,  29,072  

Series1, FM,  80,645  

Series1, FSHMT,  
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Series1, FMD,  
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Series1 Series2 
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Series1, 6021 
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sherbime speciale, 
13.57, 13% 
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Sherbime nga te 
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brenda e Jashte 
Vendit, 0.77, 1% 
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Qeramarrje, 0.35, 

0% 
Series1, 6029 

Shpenzime te tjera 
operative, 24.70, 
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Nr. LlogariseEmertimi i llogarise Plan Fakt Detyrime
Fakt+ 

Detyrim
Diferenca % e realizimit

Pesha 

specifike 

ndaj totait 

te 

shpnzimev

e

a b c d=b+c e=a-d f=e/a*100

6020 Materiale zyre te pergjithshme 22,321    12,907   6,953         19,860          2,461      88.97     18.76        

6021 Materiale dhe sherbime speciale 21,970    7,190     7,176         14,366          7,604      65.39     13.57        

6022 Sherbime nga te trete 51,908    30,094   3,600         33,694          18,214    64.91     31.82        

6024 Shpenzime udhetimi brenda e Jashte Vendit3,088      818        -            818              2,270      26.49     0.77          

6025 Mirembajtje te zakonshme 17,819    8,390     2,233         10,623          7,196      59.62     10.03        

6026 Qeramarrje 2,331      261        108            369              1,962      15.83     0.35          

6029 Shpenzime te tjera operative 40,361    22,180   3,972         26,152          14,209    64.80     24.70        

TOTALI 159,798 81,840  24,042      105,882      53,916   66.26 100.00
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të vitit aktual. Miratimi i buxhetit për vitin 2018 u krye në muajin prill Vendimi i Bordit të 

Administrimit nr. 12, datë 10.04.2018, si rrjedhojë realizimi i Regjistrit të Parashikimit të 

Prokurimit Publik është kryer në periudhën maj-dhjetor 2018, pra për një periudhë 8 mujore. 

Gjatë vitit 2018, bazuar në kërkesat e njësive kryesore, miratimin e zërave respektivë në buxhetin 

2018, pas një mungese prej dy-tre vjetësh është realizuar blerja e materialeve të nevojshme dhe 

reagentëve për laboratorë. Konkretisht është realizuar pajisja me materiale të nevojshme dhe 

reagentë për:  

 a) Laboratorin e Departamentit të Farmacisë, Fakulteti i Mjekësisë. 

b) Laboratorin e Mikrobiologjisë, Fakulteti i Mjekësisë. 

c) Laboratorin e Departamentit të Kirurgjisë OMF, Fakulteti i Mjekësisë Dentare. 

d) Laboratorin e Departamentit të Ortopedisë, Fakulteti i Mjekësisë Dentare. 

e) Laboratorin e Departamentit të Terapisë, Fakulteti i Mjekësisë Dentare. 

f) Laborator në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike. 
 

- Artikulli 6020 “ Shpenzime materiale zyre të përgjithshme” 

Kjo nënllogari e 602 eshtë realizuar 88.97%. Këtu përfshihen shpenzimet për blerje materiale të 

ndryshme, kancelari, detergjente, lende djegse per ngrohje, bojëra fotokopje tonera etj. Procedurat e 

prokurimit të parashikuara në këtë zë janë realizuar plotësisht dhe diferenca prej 2 milion e 461 

mijë lekë është kursim, i krijuar gjatë procedurave të prokurimit. 

- Artikulli 6021 “Materiale dhe shërbime speciale” 

Kjo nënllogari e 602 eshtë realizuar 65.39%. Këtu përfshihen shpenzimet për blerje materiale 

specifike si diploma, material e reagentë mjekësore të ndryshëm për zhvillimin e procesit mësimor 

akademik, libra dhe publikime profesionale etj. Ne rregjistrin e parashikimit publik të vitit 2018, për 

këtë llogari, një pjesë e procedurave janë parashikuar të zhvillohen të përqëndruara dhe një pjesë 

nëpërmjet procedurave të prokurimit për blerjet e vogla nga njësitë shpenzuese të UMT-së. Nga 

procedurat e përqëndruara jatë procesit të prokurimit është krijuar një kursim në vlerën 5 milion e 

224 mijë lekë. 

- Artikulli 6022 “Shërbime nga të tretët” 

Kjo nënllogari është realizuar 64.91% ndaj shpenzimeve të planifikuara. Pesha kryesore e kësaj 

nënllogarie përbëhët nga shpenzimet për utilitet (drita, ujë, telefon) .Në një vështrim krahasues me 

vitin 2017, shpenzimet e likujduara për utilitet janë ulur ndjeshëm, si rezultat i masave të marra 

gjatë këtij viti, me objektivin për ndjekje në vazhdimësi të konsumit të energjisë   elektrike, ujit dhe 

rregullimin në kohë të defekteve të konstatuara.  

Gjatë vitit 2018 u realizuan dhe detyrat e lëna nga KLSH për evidentimin e saktë të shpenzimeve të 

utiliteteve duke realizuar dhe ndarjen nga Fakulteti i Mjekësisë të shpenzimeve për energjinë 

elektrike të Administratës së UMT-së dhe Fakulteti i Mjekësisë Dentare realizoi ndarjen nga 

Klininika Stomatologjike Universitare. Gjithashtu në dhjetor 2017, u realizua dhe ndarja nga 

QSUT-ë e energjisë elektrike për godinën e paraklinikut dhe anatomisë, shpenzimet të cilat janë 

reflektuar në buxhetin e 2018. Në raport me planin janë shpenzuar më pak 8 milion e 724  mijë 

lekë. 

Nga procedurat e tjera të prokurimit për zërin “Shërbime nga të tretët”- 6022, në të cilat përfshihen 

edhe shërbimi i rojeve, shërbime printimi, shërbime transporti etj, është realizuar një kursim në 

vlerën 8 milion e 027 mijë lekë. 
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Në total për zërin 6022 nga të dy nëngrupet e mësipërme është realizuar një kursim në vlerën 16 

milion e 751 mijë lekë. 

- Artikulli 6024 “Shpenzime për udhëtime Brenda vendit dhe jashtë vendit”. 

Shpenzimet në këtë artikull janë realizuar 0.77%, me një ndryshim nga plani në vleftën 2 milion e 

270 mijë lekë. Për kontrollin e plotë të shpenzimeve në UMT-ë është përpunuar dhe Udhëzimi i 

përbashkët nr.1, datë 01.08.2018 “Për financimin e aktiviteteve për pritjen, përcjelljen dhe trajtimin 

e delagacioneve të huaja, si dhe trajtimin e punonjësve që dërgohen me shërbim brenda dhe jashtë 

vendit” i Rektorit dhe Administratorit të UMT-së. 

- Artikulli 6025 “Mirëmbajtje të zakonshme”. 

Kjo nënllogari e 602 është realizuar 10.03%. Këtu përfshihen shpenzimet për mirëmbajtjet e 

ndryshme të objekteve ndërtimore, paisjeve elektronike, mobilimit, paisjet elektrike, rrjeti hidraulik 

etj. Gjithashtu për shkak të natyrës së shpenzimeve të këtij zëri UMT-ë dhe Njësitë shpenzuese të 

saj parashikojnë vlera për mirëmbajtjen, të cilat shpenzohen gjatë vitit në varësi të nevojave të 

krijuara. Në rregjistrin e parashikimit publik të vitit 2018, për këtë zë ështe parashikuar që një pjesë 

e procedurave të zhvillohen të përqëndruara dhe një pjesë nëpërmjet procedurave të prokurimit për 

blerjet e vogla nga njësitë shpenzuese të UMT-së. Nga procedurat e përqëndruara gjatë procesit të 

prokurimit është krijuar një kursim në vlerën 1 milion e 315 mijë lekë, ndërsa nga procedurat e 

Njësive shpenzuese   870 mijë lekë. Diferenca tjetër është e pashpenzuar. 

- Artikulli 6029 “Shpenzime të tjera operative”. 

Kjo nënllogari e 602 është realizuar 24.7%, ndaj shpenzimeve të planifikuara. Këtu përfshihen 

shpenzimet për pritje percjellje, aktivitete social kulturore të personelit, organizime, kongresesh, 

konferenca, cermoni etj, shpenzimet per honorare, shpenzimet e qeverisë studentore etj.  

Në Buxhetin e miratuar për vitin 2018 është krijuar një diferencë në krahasim me planin, në  zëri 

6007-6009 “Organizimi i kongreseve dhe konferencave shkencore” të cilat janë organizuar me 

shpenzime minimale nga ana e njësive të UMT-së, ku ku nuk u përdorën 9 milion e 926 mijë lekë. 

Gjithashtu dhe në zërin honorare kemi mosrealizime, sepse procesi i mbrojtjes së doktoraturave 

është i pezulluar (për pjesën e udhëheqësve të doktoraturave nga prof dhe prof,asc. në pension). 

Diferenca në këtë zë eshtë 1 milion e 672mijë lekë. 

Analiza më e detajuar e diferencës për 58 milion e 356 mijë lekë paraqitet në tabelën e 

mëposhtëme.  

 

Detyrime të trashëguara nga viti 2017, në shumën 10 milion e 593 000 mije lekë janë likujduar 

totalisht gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2018.   
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D. 230+231 Investime. 

Burimi i financimit të investimeve janë të ardhurat  e UMT-së. 

Të dhënat për realizimin e investimeve paraqiten në tabelën e mëposhtme 

 

Investimet  e përfunduara konsistojnë në fushën e krijimit të labarotoreve dhe kabineteve të reja, 

paisjen e laboratorëve ekzistues me aparatura të reja, paisje elektronike, mobilim e sallave të 

leksioneve kabineteve etj. 

Sipas kërkesave të njësive kryesore, janë kryer procedurat për blerje pajisjeje laboratorësh. 

Konkretisht: 

a) Për Fakultetin e Mjekësisë ka përfunduar procedura e prokurimit dhe është në fazën e lidhjes së 

kontratës për pajisjet e laboratoreve të Fiziologjisë, Mikrobiologjisë, Fizikës dhe Biokimisë. 

b) Për Fakultetin e Mjekësisë Dentare ka përfunduar procedura e prokurimit për blerjen e pajisjeve 

dentare. 

Diferenca në realizimin e  investimeve në shumën 81 milion e 147 mijë lekë në krahasim me 

planin, ka ardhur si rezultat i këtyre faktorëve: 

-Për procedurat e zhvilluara është realizuar një kursim në vlerën 10 milion e 043 mijë lekë nga 

fondi limit i publikuar. 

- 4 procedura me vlerë,  34 miljon e 699mijë lekë, u anulluan gjatë procesit të prokurimit, sipas 

shkaqeve të analizuara më poshtë: 
 

1. Rikonstruksion (bodrumet ndertesave dekanatit, salla e paraklinikut,) për Fakultetin e 

Mjekësisë, anulluar nëpërputhje me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, të ndryshuar , neni 24, pika “ç”, sepse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhej 

me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

2. Krijim kabinet FSHMT, anulluar nëpërputhje me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar , neni 24, pika “ç”, sepse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk 

përputhej me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

3. Sistem multimedial autoviziual i centralizuar për Fakultetin e Mjekësisë, anulluar 

nëpërputhje me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar , 

neni 24, pika “ç”, sepse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhej me kriteret e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

4. Studim  projektim per mbrojtjen nga zjarri, anulluar nëpërputhje me ligjin nr.9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar , neni 24, pika “a”, ku thuhet se  për 

shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën 
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e  fillimit të  procedurës së  prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të 

transparencës. 

- Për investimet e mëposhtme nuk u arrit të realizohej fillimi i procedurave. Vlera e këtyre 

procedurave është 36 milion e 054 mijë lekë.(me tvsh) 

1. Studim projektim për rikonstruksionin e UMT, me fond limit 6,796,339.90 lekë pa tvsh për 

mungesë stafi të specializuar 

2. Blerje paisjesh kundra zjarrit dhe vendosja e shkallës së emergjencës, me fond limit 

4,433,334 lekë pa tvsh, pasi nuk u arrit llogaritja e fondit limit (studim projektimi) për 

hapjen e procedurës së prokurimit. 

3. Rikonstruksion i salles se keshillit te profesoreve, me fond limit 2,246,134 lekë pa tvsh për 

mungesë stafi të specializuar. 

4. Rikonstruksion i sallës blu, me fond limit 5,240,533 lekë pa tvsh, për mungesë stafi të 

specializuar. 

Analiza më e detajuar e diferencës për 81 milion e 147 mijë lekë. paraqitet në tabelën e mëposhtme 

(Tab.20): 

 

 

9.3 Shpenzimet për bursa(Artikulli 606) 

Në vitin akademik 2017-2018 janë trajtuar 293 studentë me një efekt financiar 16,823,029 leke, nga 

të cilët 176 studentë me burse të plotë dhe 117 studentë me bursë të pjesshme. 
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