UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr.
Rendor

1

Data e kërkesës
16.06.2021
(Protokolluar me
nr. 1489 prot., datë
16.06.2021)

Objekti i kërkesës
Kërkesë për informacion mbi:
1. Numrin e kuotave për
specializimet afatgjatë në
mjekësi për vitet akademike:
2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019,2019-2020;
2. Sa studentë kanë aplikuar për
këto kuota, në secilin vit
akademik;
3. Listën përfundimtare të
përzgjedhjes së degëve të
specializimeve si dhe listën
përfundimtare të transferimeve
për vitet përkatëse;
4. Numrin e studentëve që janë
diplomuar në degën “Mjekësi e
Përgjithshme” në vitet
akademike: 2016-2017, 20172018, 2018-2019, 2019-2020.

Data e përgjigjes
Me shkresën nr. 1489/2
prot., datë 23.06.2021
është dhënë informacion
për pikën 1 të kërkesës.
Me shkresën nr. 1489/4
prot., datë 05.07.2021
është dhënë
informacion për pikat 2,
3 dhe 4 të kërkesës.

Përgjigje
Vendosur në dispozicion:
1. Vendim i SA nr. 39, dt
20.06.2016 “Kuotat e
specializimeve
afatgjata...”;
2. Vendim i SA nr. 14, dt
31.01.2018 “Për kuotat
e pranimit...”;
3. Vendim i SA nr. 71, dt
22.11.2018 “Për
miratimin e kuotave...”;
4. Vendim i SA nr. 66, dt
27.12.2019 “Për një
ndryshim në Vendimin
nr. 64...”;
5. Shkresa nr. 1489/3
prot., datë 30.06.2021
“Dërgohet
informacion” e
Fakultetit të Mjekësisë
të UMT-së.

Mënyra e
përfundimit të
Tarifa
kërkesës
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16.09.2022
(Kërkesa është
dërguar në adresën
e e-mail-it të
Koordinatorit për
të Drejtën e
Informimit)

Kërkesë për informacion mbi:
1. A është hapur një institut
kërkimi në universitetin tuaj?
2. Cilat janë botimet e publikuara
nga këto institute gjatë 4 viteve
të fundit, titujt, kontribuesit
dhe ku janë botuar këto
studime kërkoj të më vihet në
dispozicion një listë të
publikimeve.

Me shkresën nr. 2635 prot.,
datë 26.09.2022 “Kthim
përgjigje...” kërkuesi është
informuar lidhur me
kërkesën.

Universiteti i Mjekësisë,
Tiranë, aktualisht nuk ka
në strukturën e tij një
institut kërkimor-shkencor.
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