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I. INFORMACIONI KRYESOR PËR SHLUJ UMB DHE PROGRAMET MASTER TË
OFRUARA PREJ SAJ
STATUSI I SHLUJ UMB
SHLUJ UMB është institucion jopublik i arsimit të lartë, që është krijuar në bazë të Ligjit Nr. 8461, datë
25.02.1999, i ndryshuar, "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë" dhe në bazë të VKM Nr. 571, datë
12.08.2005 “Për dhënien e lejes për hapjen e Shkollës së Lartë Universitare jopublike “Universiteti Marin
Barleti” dhe funksionon në bazë të Ligjit Nr.9741, datë 21.5.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e
Shqipërisë” i ndryshuar me ligjet Nr. 9832, datë 12.11.2007, Nr. 10 307, datë 22.7.2010, Nr. 1 0 493, datë
15.12.2011 si dhe është i përfshirë në procesin e azhornimit të veprimtarisë së tij në përputhje me ndryshimet e
parashikuara në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në
Republikën e Shqipërisë”dhe aktet nënligjore të dala në bazë të tij.
SHLUJ UMB ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2005 mbi bazën e VKM nr. 571, dt. 12.08.2005 “Për dhënien e
lejes për hapjen e shkollës së lartë universitare private Marin Barleti”, me dy fakultete dhe pesë degë: Fakulteti i Gjuhëve
të Huaja me degët gjuhë angleze, gjuhë gjermane dhe gjuhë frënge, dhe Fakulteti i Matematikës së Zbatuar me
degët matematikë - administrim dhe matematikë - financë. Në datë 12.04.2006, me vendimin nr. 2365,
Ministria e Arsimit dhe Shkencës miratoi hapjen pranë SHLUJ Universiteti “Marin Barleti” edhe të dy
fakulteteve të reja me gjashtë degë: Fakultetit të Ekonomisë dhe Biznesit me degët menaxhim-biznes dhe financëkontabilitet dhe Fakultetit të Shkencave Humane me degët drejtësi, shkenca politike, sociologji dhe psikologji.
Me VKM nr. 96, dt. 27.01.2009 “Për hapjen programeve të studimit të ciklit të dytë në SHLUJ “Universiteti Marin
Barleti”, Këshilli i Ministrave miratoi hapjen e programeve të studimit Master i Nivelit të Parë (MNP) në 11
drejtime (marketing & menaxhim operacionesh, shërbime bankare dhe financiare, pasuri të patundshme dhe
sigurime, financë-kontabilitet, lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore, administrim publik, lidership, e
drejta publike, e drejta e biznesit, komunikim publik dhe gazetari ekonomike).
Me VKM nr. 564 datë 28.05.2009 “Për hapjen e programeve të reja të studimit “Master i Nivelit të Dytë“, pranë Shkollës
së Lartë Universitare Private “Universiteti Marin Barleti”, Këshilli i Ministrave miratoi hapjen e programeve të
studimit Master i Nivelit të Dytë (MND) në fushat Shkenca politike (profilet Lidership, Administrim Publik);
Komunikim (profilet Gazetari ekonomike, Komunikim publik); Administrim Biznesi (profilet FinancëKontabilitet, Marketing & Menaxhim Operacionesh, Shërbime Bankare & Financiare, Prona të Paluajtshme &
Sigurime, Lidership & Menaxhim Burime Njerëzore); Shkenca juridike (profilet E Drejtë Publike, E Drejtë
Biznesi).
Me urdhrin nr. 288, datë 4.09.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Shkolla e Lartë Universitare Jopublike
“Universiteti Marin Barleti” ka marrë akreditimin pozitiv të Institucionit dhe për programet e studimit
Menaxhim Biznesi (DNP), Financë-Kontabilitet (DNP), Shkenca Politike (DNP) dhe Drejtësi (DIND).
Me urdhrin nr. 549, datë 11.11.2011, të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës“Për hapjen e programeve të reja të studimit
dhe fillimin e veprimtarisë akademike për këto programe, pranë Shkollës së Lartë Universitare “Universiteti Marin
Barleti” është miratuar hapja e programeve: Programi i studimit të ciklit të parë Administrim Biznesi,
Informatikë e Aplikuar; Master i Shkencave në Menaxhim Biznesi me profile: Logjistikë dhe Menaxhim
Operacionesh, Marketing Strategjik, Menaxhim i Burimeve Njerëzore, Menaxhim i Sistemeve të Informacionit;
Master i Shkencave në Financë - Kontabilitet me profile: Menaxhim Financiar, Shërbime Bankare dhe
Financiare, Taksimi dhe Ligji, Kontabilitet; Master i Shkencave në Komunikim me profile: Studime në
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Gazetari, Komunimim/Studime në Gazetari Ndërkombëtare, Marrëdhënie me publikun në nivel
ndërkombëtar; Master i Shkencave në Studime Europiane me profile: Marrëdhënie ndërkombëtare e
Diplomaci, Politikat Evropiane dhe Administrim Publik, Studime Ekonomike Evropiane, E drejtë Evropiane;
Master i Shkencave në Administrim Publik me profile: Administrativ-Ligjor, Administrativ-Ekonomik; Master
i Shkencave në Shkenca Juridike me profile: E drejtë Publike, E Drejtë Penale dhe Kriminologji, E drejtë
Tregtare, E drejtë e Pronësisë Intelektuale; Master Profesional në Edukim me profile: Mësimdhënia e të nxënit,
Administrim i arsimit.
Me urdhrin nr.19, datë 19.01.2012, të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës është miratuar Hapja e programit të
studimit të ciklit të tretë të doktoratës në ”Studime Ndërkombëtare për familjen dhe komunitetin” të Universitetit Clemson, pranë
Shkollës së lartë Universitare Private Marin Barleti.
Me urdhrin nr. 329, datë 07.08.2012 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, është miratuar: akreditimi i
Programit të ciklit të dytë Master Profesional në Shkenca Politike me profil: Administrim Publik; Master
Profesional në Shkenca Juridike me profile: E drejtë Publike, E drejtë Biznesi; Master Profesional në
Administrim Biznesi me profile: Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh,
Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Financë-Kontabilitet.
Me urdhrin nr. 535 datë 07.11.2012, të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës “Për hapjen e programeve të reja të studimit
Bachelor dhe fillimin e veprimtarisë akademike për këto programe, pranë Shkollës së Lartë Universitare, Jopublike
“Universiteti Marin Barleti” është miratuar hapja e programit të ri të Ciklit të Parë të studimit në Edukim Fizik
e Sporte, si dhe dy programe studimi të Ciklit të Dytë, me 60 kredite: Master profesional në Sociologji
Zhvillimi me profile Zhvillimi social komunitar dhe Zhvillim ekonomik dhe Studim tregu si dhe Master Profesional në
Psikologji Ligjore.
Me urdhërin nr. 394, datë 6.10.2014 (shkresë Nr. 6780/1, dt. 6.10.2014), të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për
hapjen e programeve të reja të studimit Bachelor dhe fillimin e veprimtarisë akademike për këto programe, pranë Shkollës së
Lartë Universitare, Jopublike “Universiteti Marin Barleti” është miratuar hapja e programit të ri të Ciklit të Parë
të studimit në: Financë, Banka, Sigurime; në Kontabilitet, Auditim, Taksa; dhe në Inxhinieri Sistemesh dhe
Programesh Kompjuterike, me profile: i. Inxhinieri softueri; ii. Menaxhim i databazave; iii. Multimedia, dizajn dhe
zhvillim; iv. Komunikim digjital; v. Inxhinieri rrjeti. Si edhe miratimi dhe hapja e Programit të Studimit të Integruar
të Ciklit të Dytë (300 kredite) Arkitekturë: a) Projektues në Arkitekturë të Qëndrueshme (diplomë e përbashkët me
INARCH); b. Arkitekturë Interieri; c. Arkitekturë Industriale; d. Peizazh i Territorit Urbanistik Logjistik; e. Menaxhim
Transporti dhe Logjistikë. Si edhe miratimi i programit MSH Sociologji Zhvillimi Komunitar.
Me urdhrin nr. 487 datë 06.10.2016, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për hapjen e programit të studimit të ciklit të
dytë “Master profesional” në mësuesi në Edukim fizik dhe sporte” në fakultetin e drejtësisë dhe shkencave sociale e
politike.
Me urdhrin nr. 505 datë 17.10.2016, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për hapjen e programit të studimit të ciklit të
dytë “Master i shkencave” në Mësuesi në Edukim fizik dhe sporte” Në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e
Politike.
Urdhëri i Ministres së Arsimit dhe Sportit Nr. 343, datë 17.09.2015 akrediton programet e Ciklit të I-rë në:
Administrim Biznesi (BA); Informatikë e Aplikuar (BA); Edukim Fizik dhe Sporte.
Me VKA Nr. 54, datë 29.06.2015; shpallur me VKA Nr. 54/1, datë 2.11.2015 është akredituar MP në Edukim
me profile: i. Mësimdhënie dhe Të Nxënit; ii. Drejtim dhe Administrim Arsimi.
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Me VKA Nr. 80, datë 27.07.2015; shpallur me VKA Nr. 80/1, datë 2.11.2015 është akredituar MP Sociologji
zhvillimi me profil: i. Zhvillim Social Komunitar.
Me Urdhërin e Ministres së Arsimit dhe Sportit Nr. 131, datë 24.03.2016 (pas propozimit të ndryshimeve me
Nr. 1113, datë 28.12.2015) akreditohet plotësisht: MSH Studime Evropiane: me profil Politika Evropiane dhe
Administrim Publik.
Akredituar me kusht me VKA Nr. 67, datë 27.07.2015; shpallur me VKA Nr. 67/1, datë 2.11.2015, programi:
MSH Kontabilitet-Financë: me profile: Menaxhim Financiar; Kontabilitet; Taksimi dhe Ligj.
Urdhëri i Ministres së Arsimit dhe Sportit Nr. 3, datë 6.01.2016, akrediton: MSH Sociologji Zhvillimi
Komunitar. Akredituar me VKA Nr. 97, datë 2.11.2015; shpallur me VKA Nr. 97/1, datë 18.12.2015.
Urdhëri i Ministres së Arsimit dhe Sportit Nr. 155, datë 31.03.2016, akrediton: MP Psikologji Ligjore.
Akredituar me VKA Nr. 116, datë 18.12.2016; shpallur me VKA Nr. 116/1, datë 18.02.2016.
Në Shtator 2016, ShLUJ UMB iu nënshtrua procesit të akreditimit nga Agjencia Britanike QAA në
Bashkëpunim me ASCAL. Paraprakisht në Shluj UMB u dërgua draft raporti i ekspertëve të vlerësimit të
jashtëm dhe rezultatet e raportit ishin tepër pozitive. Me vendimin e bordit të akreditimit të Agjencisë së
sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë (ASCAL) numër 9 datë 7.04.2017, ShLUJ UMB merrr akreditim
institucional për një periudhë 6 vjeçare deri në datë 6.04.2023.
Në kuadër të riorganizimit institucional bazuar në kërkesat e legjislacionit të ri në lidhje me arsimin e lartë,
ShLUJ UMB ka nisur procedurat përkatëse për miratimin e Statutit të ri.

VIZIONI, MISIONI DHE ZHVILLIMI STRATEGJIK I SHLUJ UMB
SHLUJ UMB ka zhvilluar projektin e vet strategjik në sfondin e veprimtarisë kombëtare në arsim për zgjerimin
e demokratizimit dhe reformës institucionale me vështrim ndaj modernizimit dhe pranimit të plotë në Evropë.
Ai pohon përparësitë e forcimit të qytetarisë, zhvillimin dhe mobilizimin e njohurive, si dhe rëndësinë e
angazhimit në tregjet e reja për të siguruar konvergjencën e ekonomisë shqiptare në tranzicion.
Në kontekstin shqiptar, SHLUJ UMB dallohet përsa i përket synimit për të kombinuar principet e shkollës
liberale klasike me idealet e tij për opinion të pavarur kritik dhe mendimin e lirë, me cilësitë themelore të
mendjes dhe shpirtin e sipërmarrësit, që mund të shfrytëzohen për të nxitur përparime personale dhe
profesionale, si dhe duke parë e duke iu afruar botës në një mënyrë që vërtet ndihmon të tjerët. Duke ofruar
degë dhe profile, duke përfshirë stazh dhe përvojë praktike pune në industri dhe tregti, diplomat e SHLUJ
UMB kombinojnë sfidën akademike me trajnimin dhe aftësitë që do t’i pajisin studentët për punësim në të
ardhmen, si dhe t’i lejojnë ata të jenë ambasadorë të fuqishëm për Shqipërinë në shoqërinë evropiane e më
gjerë.
SHLUJ UMB operon si një institucion i pavarur i arsimit të lartë. Si i tillë, ai është i paangazhuar politikisht dhe
synon të punojë për të mirën e shoqërisë në disa mënyra të ndërlidhura:
• si një mjet për përftimin e njohurive dhe krijimin e kapitalit të qëndrueshëm intelektual;
• si një mik kritik me kapacitet akademik i qeverisjeve, për të vlerësuar dhe udhëzuar politikën;
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• si një burim për gjenerimin dhe mbështetjen e zhvillimit shoqëror dhe ekonomik;
• si një burim për kultivimin e idealeve dhe vlerave demokratike.
Vizioni i SHLUJ UMB është që të shndërrohet në një universitet të nivelit të lartë duke bashkuar edukimin
demokratik dhe liberal me shpirtin e sipërmarrjes në gjithçka që bëjmë. Ne synojmë të mendojmë globalisht
duke kultivuar vetëdijen ndërkombëtare dhe duke nxitur një kulturë të re dhe krijuese të nxënies. Ne jemi
njësoj të angazhuar të veprojmë si brenda vendit, ashtu edhe sipas nevojave rajonale për të mbrojtur një të
ardhme të qëndrueshme duke ndihmuar për një ekonomi më të përparuar dhe një shoqëri më të drejtë, që i
nxit njerëzit të realizojnë qëllimet e tyre.
Misioni i SHLUJ UMB është forcimi i trashëgimisë dhe reputacionit në drejtim të përpjekjeve shkencore për të
krijuar një model të arsimit të lartë që kombinon standardet akademike me aplikimet e botës reale. Ne
punojmë të jemi një institucion proaktiv me vështrim nga e ardhmja, që u përgjigjet shpresave për ndryshim,
modeleve të nxënies dhe mundësive për shkëmbimin e dijes në frymë bashkëpunimi. Të udhëhequr nga vlerat
dhe të përqendruar te njerëzit, do të përdorim njohuritë që krijojmë për të ndryshuar perspektivat e jetës së
brezave të studentëve, duke kontribuar kështu për një shoqëri produktive dhe të begatë. Këtë do ta arrijmë
duke paraqitur një ofertë akademike elastike dhe të mbështetur nga epërsia në mësimdhënie dhe nxënie, duke
krijuar një përvojë aktive të studentëve, kërkim shkencor të aplikuar me njohje dhe ndikim brenda vendit,
shërbime me vështrim ndaj biznesit dhe sipërmarrjes, duke luajtur një rol kyç në zhvillimin e rrjeteve që
mbështesin lidhjet ndërkombëtare përmes partnerëve dhe bashkëpunëtorëve tanë.
Synimet dhe objektivat
SHLUJ UMB ka një strategji disavjeçare për avancimin e synimeve dhe qëllimeve të mishëruara në vizionin
dhe misionin e saj dhe e pozicionon veten si një institucion i përparuar i arsimit të lartë në rajonin e Evropës
Juglindore. Strategjia përfshin gjerësisht ndjekjen e temave kryesore me rëndësi strategjike për sukses në të
ardhmen. Këto tema strategjike identifikohen dhe shprehen nëpërmjet një sërë ambiciesh të ndërlidhura.
Ambicia 1 - KULTURA
Të krijohet një kulturë akademike e besueshme, që sigurohet përmes një bashkëpunimi dhe partneriteti ku
vlerësohen larmia, krijimtaria dhe risia, ku ushqehen dhe përhapen idetë dhe ku shpërblehen rezultatet.
Ambicia 2 – STUDENTËT
Të përhapet një përvojë studentore e shquar, duke formuar studentë universitarë dhe pasuniversitarë që janë
ambiciozë, të pavarur, studiues me iniciativë, të përgatitur mirë përmes përvojës së tyre për të mësuar nga jeta,
nga realitetet e sferës së profesionit dhe nga mundësitë që sjell evropianizimi.
Ambicia 3 – PUNA KËRKIMORE
Të mbështetet dhe të çohet më tej puna kërkimore e një standardi më të lartë në fushat kyçe me ndikim në
shoqëri dhe në ekonomi, të promovohet bashkëpunimi në punën kërkimore, të inkurajohen dhe të përkrahen
kërkimet e reja në mësimdhënie dhe nxënie dhe të nxitet shpirti i kërkimit dhe komunikimit.
Raporti i vlerësimit të brendshëm i programit të ciklit të dytë të studimeve Master profesional në Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare dhe Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime

|7

Shkolla e Lartë Universitare Jopublike Universiteti Marin Barleti.

Raport i Vlerësimit të Brendshëm i SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”
Ambicia 4 – RAJONI
Të jetë forcë akademike drejtuese brenda Shqipërisë dhe më gjerë në rajonin e Evropës Juglindore, duke
ndikuar për një ekonomi që shikon nga e ardhmja, që bazohet në dije të qëndrueshme dhe duke promovuar një
shoqëri qytetarësh mendjemprehtë, të aftë dhe plot jetë.
Ambicia 5 – NDËRKOMBËTARIZIMI
Të rriten mundësitë, emri dhe reputacioni ynë përmes ndërkombëtarizimit – procesit të integrimit të një
dimensioni ndërkombëtar, ndërkulturor dhe global në qëllimet, funksionet dhe përhapjen e arsimit të lartë –
duke zhvilluar kështu kulturën tonë krahas asaj ndërkombëtare, duke çuar përpara evropianizimin dhe duke
siguruar kapacitete më të mëdha për angazhim global.
Ambicia 6 – QËNDRUESHMËRIA
Të përsoset më tej ekspertiza në zhvillimin e qëndrueshëm dhe të përfshihen aktivitete për edukimin e
qëndrueshëm në kurrikulën e universitetit, duke siguruar që të diplomuarit tanë të jenë të mirëarsimuar dhe të
vetëdijshëm për çështjet mjedisore, sociale dhe etike.
Ambicia 7 – PROFESIONALIZMI NË SIPËRMARRJE
Të edukojë dhe të mbështesë tek të gjithë të diplomuarit shpirtin e sipërmarrjes dhe aftësinë për të shfrytëzuar
teknologjinë e re, të nxisë perspektivat e komunitetit të biznesit dhe të ofrojë edukim dhe trajnim mbi bazën e
përvojës, që i pajisin praktikantët profesionistë me dijet dhe aftësitë që iu nevojiten për të përparuar
profesionalisht, t’u sjellin dobi të tjerëve dhe të krijojnë mundësi të reja.
Ambicia 8 – SIPËRMARRJA SHOQËRORE
Të kooperohet me partnerët kryesorë për zhvillimin e përgjegjësisë shoqërore përmes aktiviteteve sipërmarrëse
shoqërore dhe korrekte moralisht, duke çuar përpara punën tonë në komunitet dhe duke promovuar një
veprimtari aktive të re, që siguron përfshirjen e shoqërisë.
Ambicia 9 - INFRASTRUKTURA
Të sigurohet që të gjitha strategjitë, politikat dhe sistemet të mundësojnë dhe të përshpejtojnë angazhimin tonë
për të qenë një universitet i transformimeve dhe që krijon struktura të përgjegjshme dhe elastike, të cilat
shfrytëzojnë plotësisht teknologjitë e reja dhe përkrahin ndryshimin pozitiv.
Plani i zhvillimit afatmesëm 5-vjeçar
Në plotësimin e vizionit dhe misionit të vet, duke iu referuar veçanërisht realizimit të ambicieve strategjike për
profesionalizëm në sipërmarrje dhe për ndërmarrje shoqërore, SHLUJ UMB ka nisur disa projekte strategjike
që do ta çojnë edhe më përpara aftësinë e saj infrastrukturore, për të qenë një institucion transformues i arsimit
të lartë, që plotëson lidhjen mes kërkimit, sipërmarrjes dhe inovacionit. Si pjesë të një projekti ambicioz
zhvillimi, që përfshin një godinë moderne në kampusin 1, universiteti do të krijojë Barleti Vistas TechnoPark.
Duke parashikuar një “urë ndërmjet universitetit dhe botës reale”, është menduar që ai të pasqyrojë një qendër
për zhvillimin e biznesit dhe do të përfaqësojë inkubatorin e parë sipërmarrës për biznesin e teknologjisë së
lartë në Shqipëri, The Business Start-Up & Incubator Centre (BSIC)
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STRUKTURA E SHLUJ UMB
Në strukturën e SHLUJ UMB përfshihen dy fakultete, një akademi, katër institute dhe dy qendra. Kjo
strukturë është në përputhje me riorganizimin e ri të SHLUJ UMB sipas Urdhërit të Ministrit Nr. 202, datë
25.05.2015 (shkresë Nr. 4020 Prot., dt. 25.05.2015). Struktura e universitetit përbëhet nga një matricë me dy
ndarje akademike që integrojnë funksione akademike, kërkimore, administrative dhe sipërmarrëse, për të
krijuar platforma të përbëra për një sërë veprimtarish dhe shërbimesh që mbështesin misionin e universitetit.
Njëra ndarje fokusohet gjerësisht në shkencat politike, sociale dhe juridike dhe tjetra në shkencat e ekonomike
dhe të aplikuara.

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike ka si synim të përgatisë profesionistë në gjendje për
të analizuar procese të rëndësishme në nivel individual e kolektiv në fushat si drejtësia, shkencat sociale e
politike. Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike përbëhet nga tre departamente: Departamenti i
Drejtësisë, i Shkencave Sociale dhe Edukimit dhe, Departamenti i Shkencave Politike.
Objektivat akademike dhe shkencore të mirëpërcaktuara dhe të ndara sipas strukturave përgjegjëse të këtij
fakulteti janë në përputhje të plotë me kërkesat më të reja për modernizimin e mësimdhënies në arsimin e lartë,
duke ruajtur specifikat në fushën e drejtësisë, shkencave sociale, shkencave politike dhe edukimit fizik dhe
sporteve.
Programet mësimore në Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike janë konceptuar dhe
mbështetur në përvojat e suksesshme të universiteteve perëndimore, duke synuar krijimin e një profili të qartë
dhe të dallueshëm në përshtatje me kushtet dhe zhvillimet e vendit. Fakulteti synon gjithashtu që kërkimi të
bëhet një nga karakteristikat dalluese të identitetit të tij. Ai promovon kërkime dhe studime krahasuese,
shumëdisiplinore në fushat e drejtësisë, politikës, qeverisjes, administrimit publik, sociologjisë, psikologjisë dhe
edukimit, duke angazhuar në këtë veprimtari edhe studentët. Fakulteti ka krijuar edhe rrjetin e vet të
bashkëpunimit akademik e kërkimor dhe synon ta forcojë dhe zgjerojë më tej këtë rrjet, në nivel kombëtar,
rajonal dhe ndërkombëtar, duke qenë pjesë aktive e disa projekteve që lehtësojnë bashkëpunimin në këto
nivele.
Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike, është fokusuar në krijimin e një profili të përcaktuar
juridikosocial me synimin e përgatitjs së një brezi të ri të aftë për të ndërmarrë reforma dhe udhëhequr projekte
që do i shërbëjnë integrimit të Shqipërisë në BE.
Pranë Fakultetit së Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike funksionojnë edhe dy katedra prestigjoze: Jean
Monnet dhe Unesco Chair.

Katedra Jean Monnet akordohet nga Komisioni Evropian dhe synon të promovojë ekselencën në
mësimdhënie dhe në kërkimin shkencor në fushën e studimeve Evropiane, me theks të veçantë procesin e
integrimit Evropian. Ky titull është vlerësimi dhe arritja më e lartë akademike për studiuesit e BE-së dhe
institucionin pritës. Katedra Zhan Mone përfshin bashkë-financim, i cili mundëson zgjerimin e aktivitetet
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mësimore dhe kërkimore në fushën e Integrimit Evropian, si dhe ndihmon në rritjen e bashkëpunimeve
ndërkombëtare të kërkimit shkencor në fushën e studimeve Evropiane.
Fokusi i Katedrës Jean Monnet pranë UMB-së për vitet e ardhshëm do të jetë procesi i zgjerimit të BE-së dhe
ndikimi i tij në Ballkanin Perëndimor (ËBINTEG). Synimi është ri-vitalizimi dhe nxitja e kërkimit shkencor
dhe debatit politik rreth procesit të zgjerimit të BE-së drejt vendeve të mbetura të Ballkanit Perëndimor.
Projekti ËBINTEG analizon aspektet politike, juridike dhe ekonomike të zgjerimit të BE-së duke përfshirë një
numër sa më të madh aktorësh nga bota akademike, politike dhe shoqëria civile.
SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” në bashkëpunim me UNESCO-n, fiton Katedrën UNESCO
“Multikulturalizmi, Dialogu ndërkulturor dhe të Drejtat e njeriut në Ballkan”.
Qëllimi i Katedrës është promovimi i një sistem të integruar të hulumtimit, trajnimit, informimit dhe
dokumentimit mbi multikulturalizmin, dialogun ndërkulturor dhe të drejtat e njeriut. Kjo iniciativë do të
lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet personelit mësimdhënës dhe hulumtuesve të nivelit të lartë të njohur
ndërkombëtarisht të Universitetit dhe institucioneve të tjera në Shqipëri, në Evropë dhe më gjerë.
Objektivat specifikë të Katedrës janë:
✓ Zhvillimi i kërkimeve mbi multikulturalizmin, dialogun ndërkulturor dhe të drejtat e njeriut në
Ballkan, publikime shkencore, dhe organizimi i konferencave ndërkombëtare;
✓ Hartimi i kurrikulave të reja mbi multikulturalizmin dhe dialogun ndërkulturor, përmirësimi i
programeve mësimore ekzistuese mbi të drejtat e njeriut me çështjet e multikulturalizmit dhe
ofrimi i një rrjeti të programeve të trajnimit, duke përfshirë një program master të përbashkët
me universitetet partnere;
✓ Zhvillimi i bashkëpunimit rajonal me universitete të tjera në fushën e trajnimit, shkëmbimit të
ideve me anë të një platforme, shkëmbimit të lektorëve, si dhe krijimin e një observatori të
drejtat e njeriut dhe marrëdhëniet ndëretnike në rajonin e Ballkanit;
✓ Bashkëpunimi i ngushtë me UNESCO-s në programet dhe aktivitetet përkatëse, si dhe me
Katedrat e tjera rajonale, evropiane dhe më gjerë.

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë ka si qëllim të thellojë dijet tek studentët, nëpërmjet
cilësisë së lartë në mësimdhënie dhe punës kërkimore në fushat e financës, ekonomiksit, menaxhim biznesit,
arkitekturës, turizmit dhe sektorëve të teknologjisë së informacionit. Ky fakultet është i orientuar
ndërkombëtarisht, respekton ndryshimet në ambicie e talent dhe punon ngushtë me bizneset, kompanitë IT
dhe arkitektë profesionistë.
Misioni i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë është promovimi dhe avancimi i njohurive
profesionale e praktike, si dhe i një etike të veçantë në angazhimin që mbështet zhvillimin e kapaciteteve
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kolektive të nevojshme për të nxitur mirëqenien e koorporatave.
Fakulteti ofron një kurrikulum të plotë, duke përfshire jo vetem tema teknike por dhe njohuri të tjera bazë
duke bërë të mundur që studentët të mësojnë një gamë të gjërë lëndësh nga teoria në aplikimin e tyre në
praktikë. Fakulteti përkushtohet për t’i përgatitur studentët me njohuri të nevojshme për të arritur një karrierë
profesionale në të ardhmen. Fakulteti ofron për të rinjtë që dëshirojnë të jenë të sukseshëm një mjedis optimal
për të zhvilluar aftësitë e tyre në studim. Fakulteti zotëron një staf pedagogjik të përbërë nga profesorë të
shquar të fushës ndër më të përgatitur në disiplinat përkatëse.
Vizioni i fakultetit është që të jetë një pionier udhëheqës i njohur kombëtarisht në fushën e arsimit dhe
trajnimit profesional për praktikantë në sektorët e menaxhimit e biznesit, ekonomisë dhe financës, arkitekturës
dhe teknologjisë së informacionit dhe të ketë rol e ndikim në rajon.
Ai do të përqendrohet në trajnim dhe ekspertizë përmes mobilizimit dhe zhvillimit të kapaciteteve të
pjesëmarrësve për t'u angazhuar në trekëndëshin arsim, kërkim dhe inovacion, duke inkurajuar shkëmbimin e
ideve dhe bashkëpunimin midis studentëve, pedagogëve, studiuesve dhe komunitetit të biznesit.
SHLUJ ka edhe këto institute dhe qendra:
●

●
●
●

●

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA1) është njësi e orientuar kryesisht për studimin e politikave
dhe është ngritur mbi një kuadër ndërdisiplinor, që përbëhet nga shkencat shoqërore, studimet ligjore
dhe mjedisore.
Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit “Barleti” (BIRD) ka si funksion kryerjen dhe promovimin me cilësi të
lartë të kërkimeve shkencore të aplikuara.
Instituti Adriapol ka për qëllim krijimin e një mjedisi atraktiv dhe vibrant ku kreativiteti dhe inovacioni
janë motoja e jetës së përditshme.
Instituti i Edukimit Barleti (IEB) ka si mision sigurimin e cilësisë së shërbimit arsimor që ofron Shluj
Universiteti “Marin Barleti”, si dhe të ofrojë këshillim dhe mbështetje të specializuar për zhvillimin e
një kurrikule bashkëkohore në sistemin e edukimit (parauniversitar dhe universitar) në Shqipëri.
Qendra Youth Act ka si synim të fuqizojë pjesëmarrjen dhe rolin aktiv të të rinjve në familje, shoqëri,
ekonomi etj.

Organet drejtuese të SHLUJ UMB-së janë:
●

1

Bordi Drejtues është organ qeverisës i universitetit, njeh mirëqeverisjen si sistem dhe proces që lidhet me
drejtimin e përgjithshëm, efektivitetin, mbikëqyrjen dhe kontabilitetin e një organizate. Bordi është krijuar për të
mbikëqyrur ecurinë e universitetit dhe për të promovuar sukseset e tij. Anëtarët e tij janë figura të
rëndësishme aktive në shoqërinë shqiptare dhe shumica e tyre kanë profil ndërkombëtar. Bordi është
ngarkuar të veprojë në përputhje me Statutin e Institucionit dhe ta ushtrojë pushtetin e vet vetëm për
qëllimet për të cilat ky pushtet i është akorduar. Individualisht ose kolektivisht, anëtarët e Bordit japin

Akronimet e instituteve dhe qendrave janë në anglisht
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gjykime të pavarura në interes të universitetit, si dhe tregojnë kujdes të arsyeshëm, maturi financiare,
aftësi dhe zell në interes të aksionarëve dhe palëve të interesuara të universitetit.
●

Rektorati vepron nën udhëheqjen e Rektorit të Universitetit, i cili ka përgjegjësinë për drejtimin e
përditshëm të universitetit, si dhe për të siguruar se ka një menaxhim efektiv dhe kontroll të
standardeve akademike, përvojës së studentëve dhe zhvillimit institucional. Rektorati është organ
kolegjial ekzekutiv i institucionit, i cili kryesohet nga Rektori dhe në përbërje të tij janë: Rektori,
Zëvendës Rektori, Administratori i Deleguar dhe Dekanët e Fakulteteve.

●

Senati akademik është organ kolegjial, vendimmarrës dhe këshillimor. Ai merr në shqyrtim problemet
më të rëndësishme mësimore dhe shkencore, si dhe detyra të tjera të përcaktuara në ketë statut.

●

Përgjegjësi i Departamentit është edhe anëtar i Këshillit të Fakultetit; anëtarët e tjerë zgjidhet me votim të
personelit të njësisë që përfaqësojnë. Dekani është anëtar dhe Kryetar i Këshillit të Fakultetit për
shkak të detyrës dhe e përfaqëson atë në marrëdhëniet me Senatin.

Autoritetet drejtuese që veprojnë në SHLUJ UMB janë:
●
●
●
●
●
●

Rektori
Zëvendës Rektori
Dekani
Administratori
Drejtori i Institutit
Përgjegjësi i departamentit/Qendrës së Kërkimit dhe Zhvillimit

● PROGRAME TË OFRUARA NGA SHLUJ UMB
SHLUJ UMB ofron këto programme.
Në ciklin e parë të studimeve ofrohen këto programe Bachelor (BA):
•
BA në Drejtësi
•
BA në Shkenca Politike
•
BA në Psikologji
•
BA në Edukim Fizik dhe Sporte
•
BA në Menaxhim Biznesi
•
BA në Financë-Kontabilitet
•
BA në Informatikë e Aplikuar
•
Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë në Arkitekturë (5 vjeçare/ 300 kredite)
Në ciklin e dytë të studimeve ofrohen këto programe:
Master Profesional në fushat:
1. Shkenca Juridike, profilet:
a) E Drejtë Biznesi (Tregtare)
b) E Drejtë Publike
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2. Shkenca Politike, profili Administrim Publik
3. Menaxhim i Teknologjisë së Informacionit - Master Profesional
4. Edukim, profilet:
a) Mësimdhënia e të Nxënit
b) Administrim i Arsimit
5. Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
6. Psikologji Ligjore
7. Sociologji Zhvillimi, profili Zhvillim Social Komunitar
8. Administrim Biznesi, profilet:
a) Financë Kontabilitet
b) Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
c) Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore
d) Shërbime Bankare dhe Financiare
Master i Shkencave në fushat:
1. Shkenca Juridike, profilet:
a) E Drejtë Penale dhe Kriminologji
b) E Drejtë Tregtare
c) E Drejta Publike
2. Studime Evropiane, profili Politikat Evropiane dhe Administrim Publik
3. Sociologjia e Zhvillimit Komunitar
4. Financë Kontabilitet, profilet:
a) Kontabilitet
b) Taksimi dhe Ligji
c) Menaxhim Financiar
Si rezultat i një bashkëpunimi ndërmjet SHLUJ UMB dhe Universitetit Clemson, është mundësuar ofrimi i
Programit të UC “PhD në Studime Ndërkombëtare për familjen dhe komunitetin”. Në këtë bashkëpunim SHLUJ UMB
ofron shërbimet logjistike dhe administrative.

II. PËRSHKRIMI I PROCESIT TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM
Në plotësim të detyrimeve ligjore që dalin nga Ligji nr. 9741, datë 21.5.2007 “Për Arsimin e Lartë në
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me ligjet nr. 9832, datë 12.11.2007, nr. 10 307, datë 22.7.2010, nr. 1
0 493, datë 15.12.2011 dhe aktet nënligjore të dala në bazë të tij si dhe në procesin e azhornimit të
veprimtarisë së tij, në përputhje me përcaktimet e parashikuara në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e
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lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”dhe aktet nënligjore të
dala në bazë të tij si dhe në procesin e azhornimit të veprimtarisë së tij, në përputhje me përcaktimet
e parashikuara në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të
lartë në Republikën e Shqipërisë”dhe aktet nënligjore të dala në bazë të tij.
Në përputhje me “Standardet shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të studimeve të ciklit
të dytë të institucioneve të arsimit të lartë”, miratuar nga MASH më 21.03.2011 si dhe bazuar në
rekomandimet e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë dhe në “Udhëzuesin për Vlerësimin
e Brendshëm të Cilësisë në Arsimin e Lartë” të publikuar prej saj; SHLUJ UMB më datë 26.03.2018 ka bërë
aplikimin online në Sistemin e Menaxhimit të ASCAL “Për nisjen e procedurës së akreditimit të
studimeve Master profesional në “Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime Bankare e
Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe
Sigurime” dhe ka kryer procesin e vlerësimit të brendshëm, i cili përfundon me Raportin e Vlerësimit të

Brendshëm si dhe materialet mbështetëse të këtij raporti.
OBJEKTI I VLERËSIMIT
Vlerësimi i brendshëm i Programit Master profesional në “Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe
Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime”
QËLLIMI
Vlerësimi i brendshëm synon të analizojë cilësinë e programit të studimit Master profesional në
“Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing
dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe
Sigurime” të ofruar nga SHLUJ UMB me qëllim që të sjellë pëmirësime dhe të shërbejë si një burim
informacioni për vlerësimin e jashtëm dhe akreditimin.
PËRBËRJA E GRUPIT TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË
Për realizimin e procesit të vlerësimit të brendshëm, me urdhër të Rektorit të SHLUJ UMB, Nr. 84,
Datë 15.05.2018. “Mbi organizimin e Grupit të Vlerësimit të Brendshëm për akreditimin periodik të programit Master
Profesional në Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe
Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime” u ngrit Grupi i
Vlerësimit të Brendshëm të Cilësisë (GVBC). Në përzgjedhjen e anëtarëve të GVBC u mbajtën parasysh

kritere të tilla, si: kompetencat profesionale, përvoja në arsimin e lartë, përvoja në fushën e vlerësimit
të cilësisë në arsim, paanshmëria, aftësitë për grumbullimin e informacionit për të kryer vlerësimin,
aftësitë për punën në ekip, përfaqësimi i balancuar i sa më shumë zërave të institucionit, përfshirë një
studente të këtij programi.
Grupi i Vlerësimit të Brendshëm të Cilësisë përbëhet nga:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr. Teuta Çerpja – Kryetare
Drnt. Eugen Musta – Anëtar
Dr. Teuta Nunaj – Anëtare
Msc. Brikena Tolli – Anëtare
Dr. Migena Kapllanaj – Koordinatore e Cilësisë
Marsela Behari –Sekretaria Mësimore
Ernest Dhima - Anëtar, student

ROLI I GVBC
GVBC ka marrë përsipër:
●
●
●
●

Të kryejë një vlerësim të brendshëm i kërkuar nga SHLUJ UMB dhe ASCAL si pjesë e procesit të
vlerësimit të brendshëm dhe e aplikimit për akreditimin e programit Master të ofruar nga SHLUJ UMB në
periudhën 2012-2018.
Të kryejë një vlerësim formues për të sjellë përmirësime.
Të përgatisë instrumente për realizimin e vlerësimit.
Të përgatisë raportin përfundimtar.

ASPEKTE TË VLERËSIMIT
Vlerësimi është përqendruar në aspektet e përcaktuara në dokumentin “Standardet Shtetërore të Cilësisë për
Vlerësimin dhe Akreditimin e Programeve të Studimit të Ciklit të Dytë të Institucioneve të Arsimit të Lartë”, miratuar nga
MASH më 21.03.2011, të renditura si më poshtë:
A. Programi i studimeve, administrimi në shërbim të misionit të njësisë
B. Politikat e formimit të studentëve
C. Politika e kërkimit shkencor

BURIMET, INSTRUMENTET DHE PROCEDURA E MBLEDHJES SË INFORMACIONIT
Vlerësimi i brendshëm bazohet në informacionin e mbledhur nga burimet e mëposhtme:
▪

▪

Dokumentacioni ligjor dhe i politikave të institucionit, si:
▪ Ligji për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë,
▪ Standardet Shtetërore të Cilësisë për Vlerësimin dhe Akreditimin e Programeve të Studimit të
Ciklit të Dytë,
▪ Statuti i SHLUJ UMB,
▪ Rregullorja e SHLUJ UMB,
▪ Plani i zhvillimit strategjik të SHLUJ UMB
▪ Rregullore e Programit MSH;
Dokumentacioni pedagogjik, si:
▪ Programi i Studimit Master profesional “Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet,
Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime ”
▪ Planet mësimore
▪ Programet lëndore,
▪ Paketa e Provës Finale,
▪ Paketa e Praktikës;
Baza e të dhënave për programin e studimit;
Baza e të dhënave për studentët;
Baza e të dhënave për personelin pedagogjik dhe administrativ;
Baza e të dhënave për infrastrukturën;
Punime të studentëve;
Formularë të vlerësimit të studentëve për mësimdhënien;
Formularët e vlerësimit të programeve të studimit dhe programeve lëndore;
Intervista me drejtues, pedagogë, studentë;
Raporte të vetëvlerësimit të drejtuesve të SHLUJ UMB.

PROCEDURA E VLERËSIMIT TË BRENDSHËM
Për të realizuar procedurën e vlerësimit të brendshëm të programit në fjalë, SHLUJ UMB u konsultua me
ASCAL në lidhje me vlerësimin e programeve Master dhe u mbështet në përvojën e fituar nga procedura e
akreditimit institucional dhe të programeve Bachelor, Master Profesional dhe master i shkencave të realizuara
më parë.
Vlerësimi i brendshëm ka ndjekur disa faza: a) të përgatitjes së metodologjisë dhe instrumenteve të vlerësimit,
b) të mbledhjes së të dhënave, c) të analizës së të dhënave, d) të shkrimit të raportit dhe e) të komunikimit të
rezultateve.
Zyra e Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë së SHLUJ UMB bëri një plan pune, ndau detyrat dhe udhëzoi secilin
anëtar të grupit të vlerësimit për përmbushjen e detyrave.
Për hartimin e këtij raporti, GVBC organizoi takime me stafin akademik (të brendshëm dhe të jashtëm), takime
me studentët. Gjithashtu u shfytëzuan të gjitha materialet, të dhënat që kishte SHLUJ UMB, vlerësimet e kryera
nga studentët për procesin mësimor, për stafin akademik, për infrastrukturën.
II.
PARIMET E PUNËS SË GVB
Për realizimin e vlerësimit të brendshëm dhe hartimin e këtij raporti, GVBC u mbështet në parimet e
mëposhtme:
● Besueshmëria
Gjetjet janë të besueshme, pasi ato janë bazuar në tregues dhe prova të besueshme.
● Profesionalizmi
Anëtarët e GVBC zotërojnë përvojë pune në arsimin e lartë, ekspertizë dhe kompetenca në fushën e vlerësimit
arsimor që e garantojnë cilësinë e procesit të vlerësimit.
●

Integriteti/Ndershmëria
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GVBC garanton ndershmërinë dhe integritetin e procesit të vlerësimit në tërësi, konsistencën e veprimeve,
vlerave, metodave.
● Pavarësia
Parimi i pavarësisë është manifestuar në garantimin e pavarësisë së gjykimit që do të thotë se përfundimet e
vlerësimit nuk janë ndikuar dhe nuk janë marrë nën presion nga një palë tjetër.
● Paanësia
Vlerësimi paraqet një tablo të balancuar të pikave të forta dhe të dobta të aspekteve të vlerësuara. Procesi i
vlerësimit demonstron paanësi në të gjitha etapat e tij: në takim me pedagogët, studentët, administratën, të
interesuarit, në analizën dhe prezantimin e gjetjeve.
● Transparenca
Sipas këtij parimi, dokumentet e SHLUJ UMB dhe raporti i vlerësimit të brendshëm janë lehtësisht të
lexueshëm dhe të disponueshme për të gjitha palët e interesuara.
III.

REZULTATE TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM PËR PROGRAMIN MASTER
PROFESIONAL NË “ADMINISTRIM BIZNESI ME PROFILE: FINANCËKONTABILITET, SHËRBIME BANKARE E FINANCIARE, MARKETING DHE
MENAXHIM OPERACIONESH, LIDERSHIP DHE MENAXHIM BURIME
NJERËZORE, PRONA TË PALUAJTSHME”

Rezultatet e vlerësimit të brendshëm janë pasqyruar sipas dokumentit «Standardet Shtetërore të Cilësisë për
Vlerësimin dhe Akreditimin e Programeve të Studimit të Ciklit të Dytë”. GVBC ka paraqitur treguesit sasiorë
dhe cilësorë, ka paraqitur argumente, ka bërë interpretime dhe është shprehur për nivelin e plotësimit të
standardeve dhe kritereve.

A.PROGRAMI I STUDIMEVE, ADMINISTRIMI NË SHËRBIM TË MISIONIT TË
NJËSISË
Programi Master profesional “Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet; Shërbime Bankare e
Financiare; Marketing dhe Menaxhim Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime” i është nënshtruar procedurës së vlerësimit paraprak të ASCAL, kur është hapur në
bazë të VKM Nr. 564, datë 28.05.2009 dhe të Urdhërit Nr. 259, datë 12.05.2010 të Ministrit të Arsimit dhe të
Shkencës.Programi është i organizuar në lëndë mësimore, të cilat janë të vlerësuara me kredite, sipas Sistemit
Evropian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS).
Misioni i programit
Zhvillimet dinamike të Shek.XXI krijuan në treg nevojën për një qasje shkencore ndaj menaxhimit. Programi i
Masterit në Administrim Biznesi, synon të mbulojë fusha të ndryshme të biznesit në një mënyrë relevante të
analizës menaxheriale dhe strategjike. Nisur nga specifikat e tregut të punës në vendin tonë dhe në përputhje
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Kontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe
Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime.
III.A.1 Misioni i profilit Financë-Kontabilitet
Profili synon të ndërthurë njohuri të thelluara teorike nga fusha e Financës dhe Kontabilitetit me theks
kontabilitetin për të formuar një brez profesionistësh të aftë për të analizuar sfidat dhe mundësitë që hasin
koorporatat apo biznese të ndryshme në mjedin global financiar. Programi është ndërtuar si një vazhdimësi e
programit “Financë Kontabilitet ” në ciklin e parë Bachelor dhe studion specializimin e thelluar të studentëve
në fushën e financës dhe kontabilitetit
Objektivat e profilit
Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil Financë-Kontabilitet” i pajis studentët me
njohuri të thelluara teorike dhe praktike. Ky profil synon që studentët në përfundim të studimeve të zotërojnë
kompetencat të cilat janë të pasqyruara në Rregulloren e Studimeve.

Kompetenca të përgjithshme






Të zotërojë kapacitetin për analizë dhe sintezë;
Të zotërojë kapacitetin për të zbatuar njohuritë në praktikë;
Të zotërojë kapacitetitin për t’u përshtatur në situata e reja;
Të zotërojë aftësi të menaxhimit të informacionit nga burime të ndryshme;
Të zotërojë afësi të përshtatjes ndaj punës në grup

Kompetenca specifike





Të analizojnë operacionet kontabël dhe financiar të bizneseve;
Të analizojnë dhe interpretojnë pasqyrat financiare;
Të njohin mirë kuadrin legjislativ te referimit;
Të hartojnë pasqyra financiare sipas SKK dhe SNK.

Kompetenca të transferueshme





Të zotërojë aftësinë të shkruajë plane dhe raporte;
Të zotërojë aftësinë të përgatisë dhe vlerësojë evidence;
Të jete aktiv ne debate dhe diskutime;
Të zotërojë aftësinë për të reflektuar

Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me Financë-Kontabilitet” në periudhën 2012-2018
është ndjekur nga 120 studentë nga të cilët 79 janë tashmë të diplomuar. Në këtë profil japin mësim 8
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pedagogë.
III.A.2 Misioni i profilit Shërbime Bankare e Financiare
Profili synon të përgatisë një profesionist të formuar mjaft mirë për veprimtarinë në sektorin e shërbimeve
bankare dhe financiare si dhe të aftë të përballojë sfidat e zhvillimit perspektiv të sektorit bankar dhe financiar.
Objektivat e profilit
Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil Financë-Kontabilitet” synon që në përfundim
të tij studentët të zotërojnë një formim teorik të specializuar në fushën e shërbimeve bankare dhe finaciare si
dhe të zotërojnë metodat aplikative për të qenë të suksesshëm në analizën dhe vlerësimin e operacioneve
bankare dhe financiare.

Kompetenca të përgjithshme






Të zotërojë kapacitetin për analizë dhe sintezë;
Të zotërojë kapacitetin për të zbatuar njohuritë në praktikë;
Të zotërojë kapacitetitin për t’u përshtatur në situata e reja;
Të zotërojë aftësi të menaxhimit të informacionit nga burime të ndryshme;
Të zotërojë afësi të përshtatjes ndaj punës në grup dhe asaj individuale.

Kompetenca specifike





Të analizojë sistemin banker dhe financiar;
Të analizojë dhe interpretojë investimet dhe letrat me vlerë.
Të njohë mirë financën e korporatave.
Të njohë dhe analizojë tregjet e kapitaleve si dhe menaxhimin e riskut.

Kompetenca të transferueshme




Të zotërojë aftësinë të shkruaj plane dhe raporte;
Të zotërojë aftësinë të përgatisë dhe vlerësojë evidence;
Të jetë aktiv ne debate dhe diskutime.

Për shkak të mungesës së kërkesës së mjaftueshme për profilin “Administrim Biznesi, profili shërbime Bankare
dhe Financiare”, ky profil nuk është aktivizuar gjatë kësaj periudhe.
III.A.3 Misioni i profilit Marketing dhe Menaxhim Operacionesh
Misioni i profilit është përgatitja e marketierve dhe menaxherëve operacional si drejtues të nivelit të mesëm në
organizata. Profili i studimit është hartuar në përputhje me nevojat e tregut të punës, i cili gjithnjë e më shumë
po kërkon profesionistë sipas specialiteteve.
Profili është përgatitur për t’iu përgjigjur sa më mirë kërkesave të studentëve për t’u profilizuar në fushën e
marketingut dhe menaxhimit dhe për t’i përgatitur ata për të të qenë të aftë për të kontribuar në një ekonomi
në zhvillim.
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Profili është ndërtuar si një vazhdim i programit “Menaxhim Biznesi” në ciklin e parë Bachelor dhe përgatit
studentë me dije të specializuara dhe të thella në fushën e marketingut dhe menaxhimit operacional.
Objektivat e profilit
Duke u fokusuar në çështjet reale të biznesit, proili është strukturuar në mënyrë të tillë që t’i ndihmojë
studentët të jenë më krijues në të menduar. Nëpërmjet profilit studentët do të kenë mundësi të adresojnë sfidat
e bizneseve në të cilat ata punojnë ose synojnë duke parashikuar dhe ndikimet përkatëse.
Specializimi në marketing dhe menaxhim operacionesh zhvillon njohuri më të thella për marrjen e vendimeve
operacionale, menaxheriale si dhe të aftësive organizative. Mësimi i mjeteve të nevojshme për hartimin dhe
zbatimin e planeve marketing, të organizimit të fushatave marketing si dhe të aftësive për të vlerësuar
efektivitetin e fushatave të komunikimit, e pajis studentin me aftësitë e nevojshme për të të qenë marketierë
dhe menaxherë operacionalë efektivë.
Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil Marketing dhe Menaxhim Operacionesh” i
pajis studentët me njohuri të thelluara teorike dhe praktike. Ky profil synon që studentët në përfundim të
studimeve të zotërojnë kompetencat të cilat janë të pasqyruara në Rregulloren e Studimeve.

Kompetenca të përgjithshme
 Të zotërojë kapacitetin për të gjeneruar ide të reja;







Të zotërojë aftësi për të punuar në grup;
Të zotërojë kapacitetin për të zbatuar njohuritë në praktikë;
Të zotërojë kapacitetin për analizë dhe sintezë;
Të zotërojë kapacitetin për të organizuar dhe planifikuar;
Të zotërojë kapacitetin për t’u përshtatur në situate të reja;
Të zotërojë aftësi për të komunikuar.

Kompetenca specifike






Të zotërojë aftësi të menaxhimit të informacionit;
Të zotërojë aftësi për të menaxhuar kohën, burimet njerëzore;
Aftësi për të gjykuar dhe marrë vendime operacionale;
Aftësi për të menaxhuar projektet, operacionet dhe strategjitë si operacionale dhe marketing;
Aftësi për t’u përshtatur me teknologjitë, mjetet e sistemeve operacionale të sotme dhe në kushtet
e një mjedisi gjithnjë në ndryshim.

Kompetenca të transferueshme






Të prodhojë dhe interpretojë raporte;
Të vlerësojë në mënyrë kritike evidenca;
Zotërojë aftësinë për të marrë pjesë dhe përballuar debate, diskutime;
Të zhvillojë aftësi negocimi;
Të zotërojë aftësi reflektimi.
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Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi, profili Marketing dhe Menaxhim Operacionesh”, është
ndjekur nga 93 studentë nga të cilët 50 janë tashmë të diplomuar. Në këtë profil japin mësim 4 pedagogë.
III.A.4. Misioni i profilit Lidership dhe Menaxhim Burimeve Njerëzore
Profili Lidership dhe Menaxhim Burimeve Njerëzore, duke u fokusuar në çështjet reale të biznesit, është
strukturuar në mënyrë të tillë që t’i ndihmojë studentët të jenë më krijues në të menduar dhe njëkohësisht
menaxherë efektivë. Nëpërmjet këtij profili studentët do të kenë mundësi të adresojnë sfidat e bizneseve në të
cilat ata punojnë ose synojnë duke parashikuar dhe ndikimet përkatëse.
Specializimi në lidership dhe në menaxhim të burime njerëzore zhvillon njohuri më të thella të stileve të
lidershipit, të cilat ndikojnë si tek individët edhe tek ekipet e punës. Mësimi i mjeteve të nevojshme për të
drejtuar një grup, me synim performancën e tij të lartë, për të marrë vendimet e duhura dhe për tëtrajtuar me
profesionalizëm çështje të menaxhimit të burimeve njerëzore përbëjnë çështjet kryesore të marrëdhënieve me
stafin.
Objektivat e profilit
Duke u fokusuar në çështjet reale të biznesit, profili është strukturuar në mënyrë të tillë që t’i ndihmojë
studentët të jenë më krijues në të menduar dhe njëkohësisht menaxherë efektivë. Nëpërmjet programit
studentët do të kenë mundësi të adresojnë sfidat e bizneseve në të cilat ata punojnë ose synojnë duke
parashikuar dhe ndikimet përkatëse.
Specializimi në lidership dhe në menaxhim të burime njerëzore zhvillon njohuri më të thella të stileve të
lidershipit, të cilat ndikojnë si tek individët edhe tek ekipet e punës. Mësimi i mjeteve të nevojshme për të
drejtuar një grup, me synim performancën e tij të lartë, për të marrë vendimet e duhura dhe për të trajtuar me
profesionalizëm çështje të menaxhimit të burimeve njerëzore përbëjnë çështjet kryesore të marrëdhënieve me
stafin.

Kompetenca të përgjithshme







Të zhvillojë aftësi të mira në drejtimin dhe menaxhimin e ekipeve të punës;
Të zotërojë kapacitetin për analizë dhe sintezë;
Të zotërojë kapacitetin për te zbatuar njohuritë në praktikë;
Të zotërojë kapacitetitin për tu përshtatur në situata të reja;
Të zotërojë aftësi të menaxhimit të informacionit nga burime të ndryshme;
Të zotërojë aftësi të përshtatjes së punës në grup dhe të asaj individuale

Kompetenca specifike

 Të zotërojë njohuritë që lidhen me lidershipin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore;
 Të njohin praktikat e matjes së performancës në punë, të shpërblimit, si dhe kuadrin legjislativ që
rregullon marrëdhëniet e punës;
 Të përdorin metodat dhe teknikat e zhvillimit dhe të komunikimit në fushën e burimeve njerëzore;
 Të kenë aftësitë e nevojshme që të veprojnë në mënyrë individuale ose në ekip për të menaxhuar në
mënyrë koherente dhe me metoda të përshtatëshme problemet që lidhen me burimet njerëzore
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Kompetenca të transferueshme






Të zotërojë aftësi teknike dhe profesionale për të përgatitur plane dhe raporte;
Të zotërojë aftësi për përgatitjen, vlerësimin dhe analizimin e evidence;
Të jetë aktiv në debate dhe diskutime;
Të zotërojnë aftësi të negociimit;
Të zotërojnë aftësi të reflektimit.

Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi, profili Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore”
është ndjekur nga 83 studentë, nga të cilët 46 janë tashmë të diplomuar. Në këtë profil japin mësim 8
pedagogë.
III.A.5 Misioni i profilit Prona të Paluajtshme dhe Sigurime
Ky profil ka për qëllim të përgatisë specialistë të ardhshëm me njohuritë dhe metodat e nevojshme për,
analizën, vlerësimin dhe menaxhimin e aktiviteteve që lidhen me investimin, shfrytëzimin dhe promovimin e
këtyre sektorëve, të cilët janë nga më dinamikët e shoqërisë shqiptare. Ky formim i përgatit specialistët dhe
menaxherët e ardhshëm që të zotërojnë teknikat ekonomike, juridike dhe financiare specifike për tregjet dhe
për produktet e ndryshme të pronave të paluajtshme dhe të sigurimeve
Objektivat e profilit
Ky profil ka për objektiv që studentët duke u njohur me praktikat e funksionimit të ndërmarrjeve dhe tregjeve
si dhe kuadrin legjislativ që karakterizon këto aktivitete, si dhe duke fituar njohuritë që lidhen me menaxhimin
dhe financimin e aktiviteteve të pronave të paluajtshme dhe të sigurimeve, të arrijnë të veprojnë në mënyre
individuale ose në ekip për të menaxhuar në mënyrë koherente dhe me metoda të përshtatshme problemet
aplikative që lidhen me aktivitetet e pasurive të paluajtshme, menaxhimit të riskut dhe sigurimeve.

Kompetenca të përgjithshme










Të zotërojë kapacitetin për të gjeneruar ide të reja;
Të zotërojë aftësi për të punuar në grup;
Të zotërojë kapacitetin për të zbatuar njohuritë në praktikë;
Të zotërojë kapacitetin për analizë dhe sintezë;
Të zotërojë kapacitetin për të organizuar dhe planifikuar;
Të zotërojë kapacitetin për t’u përshtatur në situate të reja;
Të zotërojë aftësi të menaxhimit të informacionit;
Të zotërojë aftësi për të menaxhuar kohën;
Të zotërojë aftësi për të komunikuar.

Kompetenca specifike
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 Të zotërojë kapacitete për të gjykuar dhe marrë vendime që lidhen me investimet dhe pronat e
paluajtshme;
 Të zotërojnë teknikat ekonomike, juridike dhe financiare specifike për tregjet dhe për produktet e
ndryshme të pronave të paluajtshme dhe të sigurimeve;
 Të zotërojë kapacitete për t’u përshtatur me teknologjitë, mjetet e sistemeve operacionale të sotme dhe
në kushtet e një shoqërie gjithnjë në ndryshim.

Kompetenca të transferueshme





Të zotërojë aftësinë të shkruajë dhe interpretojë raporte;
Të zotërojë aftësinë të përgatisë dhe vlerësojë në mënyrë kritike evidence;
Të zotërojë aftësi negociimi;
Të jete aktiv ne debate dhe diskutime

Për shkak të mungesës së kërkesës të mjaftueshme për profilin “Administrim Biznesi, profili Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime”, ky profil nuk është aktivizuar gjatë kësaj periudhe.
Vlerësimi sipas Standardeve
Nr.
Standardi/kriteret
Vlerësimi sipas standardit/kriterit
I . OFRIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMEVE
Kriteri 3
Misioni i programit të studimit përputhet me qëllimet dhe misionin e
Programet e studimeve
institucionit.
hartohen në përputhje me
qëllimet dhe misionin e
Programi i Masterit Profesional në Administrim Biznesi, synon të mbulojë
institucionit;
fusha të ndryshme të biznesit në një mënyrë relevante të analizës
menaxheriale dhe strategjike. Nisur nga specifikat e tregut të punës në
vendin tonë dhe në përputhje me strategjitë dhe misionin e Institucionit
tonë, programi ofron profile specializimi profesionale në FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim
Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime. Specializimet në profilet e mësipërme mbështesin
nevojat e ekonomisë vendase për kuadro të mirëpërgatitur me dije
bashkëkohore të aplikueshme.
Kriteri 4
Programi i studimit në Administrim Biznesi është hartuar në përputhje me
Programet e studimeve hartohen
nevojat e tregut të punës. SHLUJ UMB ka bërë një studim të tregut
në përputhje me nevojat e tregut
nëpërmjet pyetësorëve dhe ka arritur në përfundimin se Programi Master
të punës;
Profesional në “Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet;
Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe Menaxhim Operacionesh;
Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të Paluajtshme dhe
Sigurime” është një program i kërkuar si nga sektori privat ashtu edhe nga ai
publik.
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Kriteri 5
Programet e studimeve hartohen
në përputhje me zhvillimin
ekonomik të vendit.

Duke mbajtur parasysh se zhvillimi ekonomik i Shqipërisë është duke kaluar
në fazë intensive e cila kërkon dhe specialistë të përgatitur, programet kanë
mbajtur parasysh orientimin e studentëve me kahje nga zhvillimi ekonomik,
sigurisht duke pasur parasysh specifikat e profileve

Kriteri 6
Në këtë programe është mbajtur parasysh elementi i identitetit kulturor, të
Programet e studimeve
traditës, të marrëdhënieve ndërnjerëzore dhe ndërinstitucionale.
pasqyrojnë vullnetin e
institucionit për ruajtjen e vlerave
kulturore të kombit.
Standardi I.2 Programet e studimeve janë në përputhje me strategjinë për zhvillim të institucionit.
Kriteri 1
Programet e studimeve janë
përshtatur me strategjinë për
zhvillim të institucionit;

Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profile:
Financë-Kontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe
Menaxhim Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore;
Prona të Paluajtshme dhe Sigurime” përputhet me strategjinë e
zhvillimit të institucionit pasi ai është konceptuar në përputhje me
vizionin për të plotësuar misionin dhe objektivat strategjikë. Përputhja
shihet në disa aspekte: a) programi master është ndërtuar mbi programet
bachelor; b) plotëson synimin për të përgatitur specialistë në fushën e
administrim biznesit për tregun e punës brenda vendit dhe në rajon; c)
është konceptuar si një model që kombinon standardet akademike me
aplikimet e botës reale; d) është konceptuar si një model që kombinon
mësimin me kërkimin, e) paraqet një ofertë akademike elastike që
ndërtohet duke mbajtur parasysh kërkesat e tregut, përvojën aktive dhe
interesat e studentëve; f) i përgatit studentët për të kontribuar për një
ekonomi më të zhvilluar dhe një shoqëri më të drejtë; f) ka të integruar
dimensionin ndërkombëtar
Standardi I.3 Programet e studimeve ofrohen në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.
Kriteri 1
Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profile: FinancëPërmbajtja e programeve të
Kontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe Menaxhim
studimeve është në përputhje me
Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të
kriteret e përcaktuara nga aktet
Paluajtshme dhe Sigurime” është ndërtuar mbi bazën e kritereve të
ligjore dhe nënligjore në fuqi;
përcaktuara nga Ligji për Arsmin e Lartë, nga Udhëzimet e MASH dhe të
APAAL.
Kriteri 2
Ky kriter është mbajtur parasysh që në momentin e hartimit të programit të
Emërtimi i programit të
studimit Programi Master Profesional “Administrim Biznesi me profile:
studimit është në përputhje me Financë-Kontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe
nivelin e kualifikimit të arritur
Menaxhim Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore;
dhe të përcaktuar nga Korniza
Prona të Paluajtshme dhe Sigurime” i përket nivelit 7 sipas Kornizës
Shqiptare e Kualifikimit.
Shqiptare të Kualifikimit
Standardi I.11 Institucioni harton një plan zhvillimi të programeve të studimeve, të rezultateve të
mësimdhënies dhe të të nxënit
Kriteri 1
Institucioni harton një plan SHLUJ UMB ka një plan të zhvillimit strategjik të IAL dhe ka parashikuar
strategjik në nivel institucioni politikën e zhvillimit të programeve të studimeve master. Informacioni i
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për zhvillimin dhe përmirësimin e
programeve të studimeve

Kriteri 2
Institucioni harton një plan
strategjik në nivel institucioni
për përmirësimin e rezultateve të
mësimdhënies dhe të të nxënit.

siguruar nga monitorimi dhe vlerësimi formues e ka ndihmuar
Departamentin e Ekonomisë dhe Financës si dhe atë të Biznes, Menaxhim,
e Turizëm të parashikojnë zhvillimin e mëtejshëm të programit të studimit
master që mbulojnë.
SHLUJ UMB ka një plan të zhvillimit strategjik të IAL-së ku parashikohet
edhe përmirësimi i mësimdhënies dhe të të nxënit.

Konkluzionet e Vlerësimit:
Bazuar në dokumentacion që zotëron SHLUJ UMB, rezulton se ky institucion ka një plan të
zhvillimit strategjik, ka përcaktuar vizionin dhe misionin, të cilët jane artikuluar qartë. Misioni i
SHLUJ UMB është shprehur në dokumentin e Planit të Zhvillimit Strategjik, ndërsa misioni i
Masterit profesional në“Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet; Shërbime Bankare e
Financiare; Marketing dhe Menaxhim Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore;
Prona të Paluajtshme dhe Sigurime” është i shprehur qartë në Rregulloret e Studimeve të këtij
programi dhe profileve përkatëse. Misioni i institucionit ngërthen disa aspekte: ofertën akademike
elastike, kërkimin shkencor të aplikuar, përvojën aktive të studentëve, të gjitha këto për të kontribuar
në një shoqëri më të emancipuar dhe më të shëndetshme. Misioni i programit master përputhet
plotësisht me misionin e SHLUJ UMB, përputhje që pasqyrohet në shumë aspekte dhe që synon
pajisjen me njohuri të thelluara teorike dhe praktike, si dhe aftësimin për kërkim shkencor në fushën
e drejtësisë. Ky program është ndërtuar dhe ofruar në përputhje me legjislacionin parësor dhe dytësor
në fuqi.
Standardet e paraqitura më lart janë përmbushur tërësisht.
2. Struktura akademike e Fakultetit (përgjegjës për programin e studimit)
Pjesa përshkrimore
FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE EKONOMISË ka si qëllim të thellojë dijet tek
studentët, nëpërmjet cilësisë së lartë në mësimdhënie dhe punës kërkimore në fushat e financës, ekonomiksit,
menaxhim biznesit, arkitekturës, turizmit dhe sektorëve të teknologjisë së informacionit. Ky fakultet është i
orientuar ndërkombëtarisht, respekton ndryshimet në ambicie e talent dhe punon ngushtë me bizneset,
kompanitë IT dhe arkitektë profesionistë.
Fakulteti ofron një kurrikulum të plotë, duke përfshire jo vetem tema teknike por dhe njohuri të tjera bazë
duke bërë të mundur që studentët të mësojnë një gamë të gjërë lëndësh nga teoria në aplikimin e tyre në
praktikë. Fakulteti përkushtohet për ti përgatitur studentët me njohuri të nevojshme për arritur një karrierë
profesionale në të ardhmen. Vizioni i fakultetit është që të jetë një pionier udhëheqës i njohur kombëtarisht në
fushën e arsimit dhe trajnimit profesional për praktikantë në sektorët e menaxhimit e biznesit, ekonomisë dhe
finances, arkitekturës dhe teknologjisë së informacionit dhe të ketë rol e ndikim në rajon.
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Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë përbëhet nga tre departamente: Departamenti i Arkitekturës
dhe Shkencave Kompjuterike, Departamenti Biznes, Menaxhim e Turizëm, Departamenti i Ekonomisë dhe
Financës.
Departamenti i Arkitekturës dhe Shkencave Kompjuterike siguron arsimimin e lartë dhe kërkimin
shkencor në fushën e arkitekturës, urbanistikës, shkencave kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit.
Departamenti përmes kurrikulave së tij ka për qëllim të pajisë studentët me njohuri akademike të
kompetencave kryesore të formimit profesional dhe të ballafaqimit me kompleksitetin dhe transformimet e
vazhdueshme të qytetit, territorit dhe peisazhit bashkëkohore. Realizimi i një pjese të madhe të punës grafike,
analitike bëhet nëpërmjet aplikimit të teknologjisë së informacionit. Kombinimi i trajnimeve të arsimit bazë me
praktikat në terren, studiot arkitekturore, IT dhe kompanive të projektimit, rrit aftësitë profesionale dhe
mundësitë e punësimit.
Departamenti Biznes, Menaxhim e Turizëm duke ju referuar zhvillimit dinamik të biznesit dhe stukturimit
të tij në një kontekst gjithnjë e më konkurrues synon edukimin e një elite të re të punonjësve dhe menaxhereve
të ardhshëm, njohuritë dhe aftësitë e të cilëve, do të garantojnë konkurrueshmëri me efikasitet dhe sukses në
tregjet vendase apo ndërkombëtare.
Departamenti i Ekonomisë dhe Financës prezantohet me një program të plotë studimesh universitare që
synon të përgatisë specialistë për një karrierë të ardhshme si ekspertë kontabël, financierë, apo analistë
financash të institucioneve të ndryshme private apo publike, të tillë që në të ardhmen të mund të thellojnë
studimet apo të specializohen për financat e shtetit, për bursën, për tregjet e sigurimeve etj.
Pranë Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë operon Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit
"Barleti".
Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti" i ka fillesat e tij me Qendrën për Studime Rajonale, të ngritur
brenda UMB që në vitin 2009 dhe vepron si një organizatë jo-fitimprurëse, e cila nuk ndjek qëllime përfitimi
ekonomik dhe as synime politike e fetare.
Gjatë këtyre viteve instituti ka punuar, si për fuqizimin e kapaciteteve të tij, ashtu edhe për mbështetjen e
Universitetit "Marin Barleti" në organizimin e veprimtarive shkencore dhe është shdërruar në një qender të
ekselencës për kërkimet ndërdisiplinore në fushat që lidhen me proceset sociale, ekonomike dhe të mjedisit.
Misioni i Institutit të Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti" në veçanti është studimi dhe kërkimi shkencor i
mbështetur në traditën e hershme të studiuesve tanë, nën shembullin e qytetërimeve të suksesshme
bashkëkohore. Instituti synon të realizojë qëllimin e vet nëpërmjet kryerjes së punës studimore e kërkimore,
trajnimeve, kurseve e konsultave, shërbimeve, veprimtarisë botuese dhe realizimit të projekteve të nivelit të
lartë në të mirë dhe interes të publikut.
Misioni i Institutit është që të sigurojë infrastrukturën e nevojshme për:
të nxitur dhe mbështetur veprimtarinë kërkimore-shkencore ndërdisiplinore të strukturave të SHLUJ UMB
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dhe jashtë saj;
të mundësuar tek të gjithë ata që janë të angazhuar në veprimtari administrative, kryesisht ato manaxheriale,
zhvillimin e standardeve dhe përftimin e atyre njohurive, aftësive dhe kompetencave që t'i bëjnë eficientë, të
sukseshëm, dhe që u mundësojnë zhvillimin e karrierës;
t'u shndërruar në një qendër të partneritetit me biznesin, nëpërmjet nxitjes së aftësive sipërmarrëse dhe krijimit
të modelit konkurrues dhe inovativ për ndërmarrjet, si dhe për të shfrytëzuar të gjithë potencialet e të rinjve,
por edhe me komunitetin në tërësi, nëpërmjet përfshirjes dhe kontributit të drejtpërdrejtë të të rinjve në
projekte të ndryshme me rëndësi dhe në të mirë të komunitetit
Qëllimi i Institutit të Kërkimit dhe Zhvillimit Barleti (BIRD) është të nxisë dhe zhvillojë kryerjen me cilësi të
punës kërkimore shkencore në SHLUJ UMB, duke ofruar për studentët dhe profesoratin të gjithë
infrastrukturën e nevojshme me teknologji dhe mjedise bashkëkohore, si edhe të realizojë kërkime cilesore në
fushat e veprimtarisë që mbulohen prej tij, jo vetëm në bashkepunim me departamentet dhe qendrat e
universitetit, por edhe me institucione të tjera kërkimore shkencore, brenda e jashtë vendit.
Instituti synon që të ofrojë për studentët dhe stafin akademik, si dhe për të gjitha palët e interesuara
informacionet më të fundit në lidhje me zhvillimet në fushat e veprimtarisë që mbulohen nga qendrat
kërkimore-shkencore dhe njësitë e tjera të Institutit, si edhe të sjellë më afër komunitetin e biznesit me botën
akademike, të ofrojë konsulencë dhe shërbime të drejtpërdrejta për komunitetin e biznesit, veçanërisht ato që
lidhen me zhvillimin e SME-ve, teknologjisë së informacionit, kërkimin, zhvillimin dhe inovacionin,
ekonomisë së bazuar në dijen.
Tregues të matshëm:
Numri i personelit akademik për çdo njësi bazë: PAE, PAK, PA, titujt/gradat, (shih Tabelën 1)
Tabela 1
Departamenti i Ekonomisë dhe Financës
Numri i PAE
Numri i PAK
Gj
Tituj/ Grada
Gj
Tituj/ Grada
Dr.
5
Dr.
2
MSc
1
MSc
3

Fakulteti i
Shkencave të
Aplikuar dhe
Ekonomisë

1

Prof. Asoc. Dr.

0

Prof. Asoc. Dr.

Në Total
Gjithsej
Tituj/ Grada
7
Dr
4
MSc
Prof. Asoc.
1
Dr.
4
Prof.Dr

2
Prof. Dr
2
Prof. Dr
Departamenti i Biznes, Menaxhim, Turizëm
4
Dr
1
Dr
5
1
Msc
0
Msc
1
1
Prof. Asoc. Dr.
0
Prof. Asoc. Dr.
1
0
Prof.Dr
1
Prof.Dr
1
Departamenti i Arkitektures dhe Shkencave kompjuterike
3
Dr
3
Dr
6
7
MSc
11
MSc
18
1
Prof. AsocDr
1
Prof. Asoc. Dr.
2

Dr
Msc
Prof. Asoc. Dr.
Prof.Dr
Dr
Msc
Prof. Asoc. Dr.
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1

Prof. Dr

0

Prof. Dr

1

Prof. Dr.

Këshilli Shkencor i Programit të studimit dhe Koordinatori/ët e programit të studimit (shih Tabelën 2)
Tabela 2
Emër Mbiemër
Jorgji Bollano
Nevruz Koçi
Semiha Loca

Titulli/grada
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. As. Dr.

Pozicioni në Këshillin shkencor
Kryetar
Anëtar
Anëtar

Dokumentacioni përkatës
•
•
•
•

Statuti i UMB
Rregullore e UMB
Rregullore e Studimeve për Programin
Dosja e programit të studimit
Programet lëndore

•

•

Personeli akademik dhe mbështetës

Pjesa përshkrimore
Stafi administrativ është i organizuar në nivel institucioni në dy struktura: për programet bachelor dhe për
programet master.
Tregues të matshëm:
Cilësia e stafit drejtues, mësimdhënës dhe administrativ për çdo njësi (Tabela 3)
Tabela 3
Departamenti i Ekonomisë dhe Financës

Personeli
Akademik Efektiv
(Emër Mbiemër)

Detyra në
Dep.

Titulli
/Grada

Personeli Akademik
me Kontratë
(Emër Mbiemër)

Titulli/
Grada

Institucioni ku
punon full
time

1

Nevruz Koçi

Përgjegjës
dep.

Prof. Dr.

1

Vjollca Karapici

Prof. Dr.

Fakulteti
Ekonomik i
UT

2

Jorgji Bollano

anëtar

Prof. Dr.

2

Dritan Fino

Dr.

Ministria e
Financave

3

Altin Muça

anëtar

Prof. As. Dr

3

Bashkim Berberi

Dr

Ekonomist

Raporti i vlerësimit të brendshëm i programit të ciklit të dytë të studimeve Master profesional në Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare dhe Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime

|28

Shkolla e Lartë Universitare Jopublike Universiteti Marin Barleti.

Raport i Vlerësimit të Brendshëm i SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”

4

Elira Hoxha

anëtare

Dr.

4

Flutura Kalemi

Prof. Dr.

Fakulteti
Ekonomik i
UT

5

Teuta Çerpja

anëtare

Dr.

5

Lirola Kerri

Dr.

Këshilli
Kombëtar i
Kontabilitetit

6

Brikena Tolli

anëtare

MSc

6

Denisa Salillari

Dr.

Pedagoge

7

Eugen Musta

anëtar

MSc (Dokt)

7

Majlinda
Maqellari

Dr.

Ekonomiste

8

Doris Muça

Msc.

Pedagoge

8
Departamenti i Biznes, Menaxhim, Turizëm
Personeli Akademik
Efektiv
(Emër Mbiemër)

Detyra në
Dep.

Titulli
/Grada

Personeli
Akademik me
Kontratë

Titulli/Gra
da

Institucioni ku
punon full-time

(Emër Mbiemër)

1

Gazmend
Zeneli

Përgjegjës
i dep.

Dr.

1

Lavdrim
Sahitaj

Dr.

Drejtoria e
Thesarit

2

Semiha Loca

Anëtar

Prof. As.
Dr.

2

Bardhyl Çeku

anëtar

Prof. Dr.

3

Forcim Kola

anëtare

Dr.

4

Teuta Nunaj

anëtar

Dr.

5

Jonida Këllezi
Çako

anëtare

Dr.

6

AsijeKoprencka anëtare

MSc

Departamenti i Arkitektures dhe Shkencave kompjuterike
Personeli Akademik
Detyra në
Titulli
Personeli Akademik
Efektiv
Dep.
/Grada
me Kontratë
(Emër Mbiemër)
(Emër Mbiemër)
1
Spartak
Përgjegjës i Ark. Msc
1
Parashevi Tashi
Bagllamaja
dep.
2
Marenglen Spiro
anëtar
Prof. Dr.
2
Ani Cuedari

Titulli
/Grada
MSc
MSc.

Institucioni ku
punon full time
Arkitekte
Arkitekte
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3

Arbana Kadriu

anëtare

3

anëtar

Prof. As.
Dr.
Dr.

4

Luan Bekteshi

5

Eranda Shalësi

anëtare

Dr.

5

6

Oltion Luga

anëtar

7
8

AnjezaLlubani
Andi Gjokutaj

anëtare
anëtar

Msc.
Msc.

9
10
11
12

Iva Halilaj
Esmeralda Kazia
Ajda Çarcani
Jonila Prifti

anëtare
anëtare
anëtare
anëtare

Msc.
Msc.
Msc.
Dr.

Nevila Malaj

MSc.

Edlira Çoku

Msc.

Jonida Mëniku

Dr.

Gjergji Thomai

Dr.

7
8

ErsilioTushaj

MSc.

Marjo Hysenlliu

MSc.

9
10
11
12

Iva mezezi
Armond Kurti
EnioDeneko

MSc
MSc
Dr.

Blerta Dyrmishi

MSc

IgliTafaj

Prof.
As. Dr.

SkenderMinarolli

MSc.

Akil Ndrenika

Msc.

4

6

13
14
15

Arkitekte
Arkitekte
Arkitekte,
pedagoge
ArkiviiInstitutitte
Ndertimit
Bashkia Himare
Instituti i
ndertimit-laborant
Arkitekt
Arkitekt
Pedagog, arkitekt
Pedagoge
Pedagog UT
IT
BKT

Të dhënat sipas kualifikimit dhe Raportet midis tyre: (shihTabela 4)
Tabela 4

Titulli
Profesorë
Profesorë të As.
Doktorë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me MSc
Asistentë pa MSc

Departamenti i Ekonomisë
dhe Financës
PAE PAK Raporti
PAE/PA
K
2
2
2/2
1
0
1/0
2
5
2/5

Departamenti i Biznes,
Menaxhim, Turizëm
PA
PAK Raporti
E
PAE/PA
K
0
1
0/1
1
0
1/0
4
1
4/1

Departamenti i Arkitektures
dhe Shkencave kompjuterike
PAE PAK
Raporti
PAE/PAK
1
1
3

0
1
3

1/0
1/1
3/3

2
1

1
0

6
1

11
0

6/11
1/0

1

2/1
1/0

0
0

1/0
0/0

Të dhëna sipas moshës Fakultetin e Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë: Tabela 5
Tabela 5

Numri i PAE dhe PA me moshë

Personeli sipas titujve
/gradave
Profesorë
As. Prof
Doktorë

(25-35)

(36-45)

(46-55)

(56-65)

(66-68)

3

1
4

2
2

-

3
-
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6
1
-

Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
Personeli Administrativ

1
-

-

1
1
-

1
-

Tabela 6

Personeli sipas titujve
/gradave
Profesorë
As. Prof
Doktorë
Pedagogë (pa tituj)
Asistentë me Ma
Asistentë pa Ma
●

Numri i PAK me moshë
(25-35)
(36-45)
1
7
-

1
6
4
-

(46-55)

(56-65)

(66-68)

1
-

2
1
1
-

1
-

Kontrata e punës, njohja me detyrat dhe të drejtat

Çdo anëtar i stafit akademik dhe administrativ nënshkruan në fillim të çdo viti akademik kontratën e punës me
Rektorin, ku përcaktohen të gjitha detyrimet dhe të drejtat e palëve. SHLUJ UMB ndjek procedura ligjore dhe
transparente të vlerësimit të personelit. Pjesë e vlerësimit të stafit referuar kontratave të personelit janë disa
aspekte: mësimdhënia, kërkimi dhe kontributi në projekte. SHLUJ UMB ka një strukturë të posaçme të
emërtuar Zyra e Burimeve Njerëzore, e cila ka krijuar një bazë të dhënash për personelin dhe vendet vakante të
punës, që ndjek shpalljen e vendeve të lira, përpunimin e të dhënave, etj. Kriteret dhe procedurat e rekrutimit
të personelit akademik janë të përfshira në Statut për nivelet e larta të drejtimit (neni 28-30 i Statutit), ndërsa
për stafin tjetër sipas nenit 23 të Statutit të UMB, është bordi që miraton kriteret kryesore arsimore për stafin
që rekrutohet. Ndërkohë kriteret propozohen në varësi të vendit vakant nga strukturat përkatëse (eprori i
drejtpërdrejtë).
Vlerësimi sipas Standardeve
Standardi II.1 Personeli akademik, ndihmës mësimor-shkencor dhe administrativ angazhohen për
përmbushjen e objektivave të programeve të studimeve.
Kriteri 1
Personeli akademik, ndihmës mësimorshkencor dhe administrativ i institucionit
angazhohen në përputhje me objektivat e
programeve të studimeve dhe për arritjen e
tyre;

SHLUJ UMB ka kritere për pajtimin në punë të personelit të
brendshëm, me kohë të plotë dhe personelit me kohë të pjesshme.
Përzgjedhja e tij është bërë në përputhje më këto kritere. Vlerësohet
se personeli i angazhuar në Programin e Studimit Master
profesional në “Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe
Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime
Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime” ka përmbushur
objektivat dhe detyrat e parashikuara në kontratën e punës apo të
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shërbimit.
Kriteri 2
Personeli akademik, ndihmës dhe administrativ i UMB-së është
Personeli akademik, ndihmës mësimorangazhuar në zbatimin e detyrave mbështetur në kontratën e punës.
shkencor dhe administrativ i institucionit
Personeli ka detyra për zbatimin e planit strategjik të zhvillimit të
angazhohen në përputhje me strategjinë për institucionit. Këto detyra janë të parashikuara në kontratë ose të
zhvillim të institucionit.
dhëna sipas nevojave.
Standardi II.4 Personeli akademik angazhohet në hartimin dhe zbatimin e politikave të zhvillimit të
institucionit.
Kriteri 1
Personeli i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë dhe
Personeli akademik luan rol kryesor në
në mënyrë të veçantë Departamenti i Ekonomisë dhe Financës dhe
hartimin e kurrikulës dhe në vendimet
Departamenti i Biznes Menaxhim e Turizëm, kanë ideuar dhe kanë
institucionale që i përkasin organizimit të
kontribuar në hartimin e kurrikulës së programit.
programeve të studimeve;
Kriteri 2
Rekrutimi i personelit të ri dhe përcaktimi i ngarkesës mësimore
Rekrutimi i personelit të ri dhe përcaktimi i
bëhet në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe me
ngarkesës mësimore bëhet në përputhje me
rregullat e brendshme të SHLUJ UMB.
aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Standardi III.1 Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente për rekrutimin dhe vlerësimin e
personelit.
Kriteri 1
SHLUJ UMB ndjek procedura ligjore dhe transparente për
Institucioni ndjek procedura ligjore dhe
rekrutimin e personelit. Baza ligjore për rekrutimin e personelit
transparente për rekrutimin e personelit në
përbëhet nga Ligji për Arsimin e Lartë, Kodi i Punës, aktet
përputhje me statutin dhe rregulloren;
nënligjore të MAS, Korniza rregullatore e UMB. Drejtoria e
menaxhimit të Burimeve Njerëzore e UMB është përgjegjëse për
zbatimin e procedurave të rekrutimit të personelit.
Kriteri 2
Për profilin Financë –Kontabilitet, peshën më të madhe të
Personeli akademik i punësuar me kohë
mësimdhënies në program e mbulojnë stafi akademik me kohë të
të plotë në programet e studimeve të
plotë 71.7%. Pesha mësimore e 43 krediteve mbulohet nga stafi
ciklit të dytë dhe në programet e integruara
akademik me kohë të plotë dhe pesha mësimore e 17 krediteve
të studimeve të ciklit të dytë përbën së
mbulohet nga stafi akademik me kohë të pjesshme
paku 70% të personelit akademik të
Për Profilin Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, peshën më të
angazhuar për realizimin e programeve
madhe të mësimdhënies në program e mbulojnë stafi akademik me
respektive të studimeve;
kohë të plotë 91.7%. Pesha mësimore e 55 krediteve mbulohet nga
stafi akademik me kohë të plotë dhe pesha mësimore e 5 krediteve
mbulohet nga stafi akademik me kohë të pjesshme .
Për Profilin Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, peshën më
të madhe të mësimdhënies në program e mbulojnë stafi akademik
me kohë të plotë 91.7%. Pesha mësimore e 55 krediteve mbulohet
nga stafi akademik me kohë të plotë dhe pesha mësimore e 5
krediteve mbulohet nga stafi akademik me kohë të pjesshme.
Kriteri 3
Kuadri rregullativ i SHLUJ UMB përmban procedura transparente të
Institucioni ndjek procedura ligjore dhe
vlerësimit të personelit.
transparente të vlerësimit të personelit;
Kriteri 4
Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e UMB ka një bazë
Institucioni mban një bazë të dhënash të
të dhënash (dosje personale aplikimi dhe punësimi, tabela
raporteve të rekrutimit të personelit, të
statistikore) për të gjithë personelin.
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njoftimeve për vende vakante, etj.
Standardi III.2 Personeli akademik (me grada shkencore dhe tituj akademikë) mbulon nevojat e
institucionit dhe i ka të përcaktuara qartë përgjegjësitë.
Kriteri 1
Programi menaxhohet nga Përgjegjësit përkatës të Departamenteve.
Përgjegjësi i programit ka të paktën titullin
Përgjegjësi i Departamentit të Ekonomisë dhe Financës ka gradën
“Profesor i asociuar” ose, gradën
Prof. Dr.
shkencore “Doktor” (“PHD”) të fituar
Përgjegjësi i Departamentit të Biznes Menaxhim e Turizëm ka
pranë universiteteve perëndimore dhe
gradën Dr.
përvojë akademike në këto universitete;
Kriteri 2
Titullari i lëndës/modulit në programet
e studimeve “Master i
Kriteri aplikohet për këtë program
Shkencave” ka të paktën gradën shkencore
“Doktor”;
Kriteri 3
Në Programin master profesional në Administrim Biznesi, me profil
Titullari dhe pedagogët e lëndës/modulit në Financë-Kontabilitet, japin mësim 2 pedagogë me titullin Profesor
programet e studimeve “Master
Doktor, 1 me titullin Prof. Asoc. 4 me gradën Dr dhe 1 pedagog me
profesional” ka të paktën gradën
diplome master i shkencave dhe eksperience te gjate ne fushen e
shkencore “Doktor” ose, diplomën
mesimdhenies, mbi 5 vite si mesimdhënës.
“Master Profesional” ose “Master
Në Programin master profesional në Administrim Biznesi, me profil
Shkencash” dhe një përvojë profesionale
Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, japin mësim 1 pedagog me
së paku 5-vjeçare në profesionin në të
cilin ofrohet ky program studimi;
titullin Profesor Doktor, 1 me titullin Prof. Asoc. 2 petagogë me
gradën Dr.
Në Programin master profesional në Administrim Biznesi, me profil
Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore, japin mësim 2
pedagogë me titullin Prof. Asoc. 5 me gradën Dr. dhe 1 pedagog me
diplome master i shkencave dhe eksperience te gjate ne fushen e
mesimdhenies, mbi 5 vite si mesimdhënës.
Kriteri 4
Rektori, zv/rektori, drejtori dhe zv/drejtori
Rektori, zëvendësrektori, dekanët e fakulteteve, përgjegjësit e
i qendrës ndëruniversitare, dekani,
departamenteve, drejtorët e instituteve dhe të qendrave janë të
zv/dekani, drejtori, përgjegjësi i
departamentit, përgjegjësi i shërbimit,
punësuar me kohë të plotë në SHLUJ UMB.
përgjegjësi i programit janë të punësuar me
kohë të plotë në institucionin që ofron
programin e studimeve;
Kriteri 5
SHLUJ UMB ka personel të mjaftueshëm për udhëheqjen dhe
Institucioni siguron personel të
mjaftueshëm për udhëheqjen dhe
mbikëqyrjen e praktikave profesionale.
mbikëqyrjen e praktikave profesionale.
Standardi III.5 - Studentët që ndjekin programet e studimeve të ciklit të dytë “Master i Shkencave” apo
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë kanë udhëheqës për tezën.
Kriteri 1
Nuk aplikohet
Studentët që ndjekin këto programe
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studimesh kanë një udhëheqës për punën
kërkimore dhe tezën që përgatisin për
marrjen e diplomës në përfundim të
studimeve të këtij cikli;
Kriteri 2
Udhëheqësi ka të paktën gradën shkencore
Nuk aplikohet
“Doktor”;
Kriteri 3
Udhëheqësi nuk mbikëqyr më shumë se 5
(pesë) studentë njëkohësisht për temat me
karakter kërkimor të aplikuar (si ato të
ofruara në programet e studimeve në
Nuk aplikohet
fushat e shkencave të natyrës, shkencave
mjekësore, etj.) dhe më shumë se 10
(dhjetë) studentë njëkohësisht për temat e
ofruara në programet e studimeve në
fushat e shkencave shoqërore e humane.
Standardi III.6 - Fusha studimore-kërkimore në të cilën është specializuar udhëheqësi është në përputhje
me fushën studimore në të cilën ofrohet programi i studimit dhe është parashikuar të përgatitet teza.
Kriteri 1
Fusha studimore-kërkimore në të cilën
Nuk aplikohet
është specializuar udhëheqësi është në
përputhje me fushën studimore në të cilën
ofrohet programi i studimit.
Kriteri 2
Udhëheqësi ka njohuri të avancuara
teorike dhe aftësi të veçanta kërkimore në Nuk aplikohet
fushën në të cilën ofrohet programi i
studimeve dhe në të cilën është parashikuar
të hartohet teza.
Standardi III.7 - Institucioni angazhon personel ndihmës mësimor-shkencor dhe administrativ për
përmbushjen e misionit të tij.
Kriteri 1
SHLUJ UMB ka personel ndihmës për pajisjet e teknologjisë
Institucioni dëshmon një angazhim
mësimore i cili u asiston si pedagogëve dhe studentëve dhe
optimal të personelit ndihmës mësimorshkencor për realizimin e orëve
mirëmban gjithë rrjetin e internetit dhe pajisjet kompjuterike në
laboratorike dhe për mirëmbatjen e
laboratorin e informatikës.
laboratorëve e mjediseve shkollore;
Kriteri 2
Institucioni dëshmon një përdorim optimal SHLUJ UMB ka pozicione të ndryshme pune për shërbimet.
Punonjësit e punësuar janë plotësisht të angazhuar për të
të burimeve njerëzore për përmbushjen e
objektivave të programeve të studimeve të
përmbushur objektivat e programit.
ciklit të dytë.
Standardi III.8 - Personeli akademik realizon ngarkesën mësimore të përcaktuar në aktet ligjore e
nënligjore në fuqi.
Kriteri 1
SHLUJ UMB, bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, Kodi i
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Personeli akademik realizon ngarkesën
mësimore të përcaktuar në aktet ligjore e
nënligjore në fuqi;

Punës, Ligji për Arsimin e Lartë, Udhëzime të MAS dhe dokumentin
e Politikës së Ngarkesës Mësimore ka përcaktuar ngarkesën
mësimore si dhe elementet e tjerë të ngarkesës së punës.

Kriteri 2
Ngarkesa mësimore e zhvilluar nga
personeli akademik në programet e
Ngarkesa mësimore e personelit është e llogaritur në orë mësimore
studimeve të ciklit të dytë dhe në programet
sipas Dokumentit të Ngarkesës Mësimore të SHLUJ UMB.
e integruara të studimeve të ciklit të dytë
dhe organizimi e drejtimi i tyre, vlerësohen
me orë mësimore.
Standardi III.9 Institucioni disponon një bazë të dhënash për personelin e tij.
Kriteri 1
Institucioni disponon një bazë të dhënash të
hollësishme për anëtarët e personelit
akademik të përfshirë në program dhe të
personit përgjegjës për organizimin e
programit të studimit;

Kriteri 2
Institucioni disponon për secilin semestër
listën e plotë të personelit akademik, të
personelit ndihmës mësimor-shkencor
dhe personelit administrativ;

Kriteri 3
Institucioni përcakton dhe publikon
kriteret dhe procedurat për rekrutimin e
personelit akademik.

SHLUJ UMB disponon një bazë të dhënash të domosdoshme për
personelin akademik të përfshirë në Programin Master profesional
në “Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime
Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh,
Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore, Prona të Paluajtshme
dhe Sigurime” që përfshin dosjen personale, të dhënat për ngarkesën
mësimore, të dhënat për kërkimin shkencor. Të dhënat disponohen
të printuara dhe elektronikisht.
SHLUJ UMB disponon listën e plotë të personelit akademik që jep
mësim në Programin Master profesional në “Administrim Biznesi
me profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare,
Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim
Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime”. Drejtoria e
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Departamenti i Ekonomisë dhe
Financës, Departamenti i Biznes Menaxhim e Turizëm, Zyra e
Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë, Sekretaria Mësimore Master kanë
informacion të plotë për personelin e angazhuar në realizimin e
programit dhe periudhën kohore të realizimit të detyrave përkatëse.
SHLUJ UMB i ka të përcaktuara dhe publikuara kriteret dhe
procedurat për rekrutimin e personelit.

Konkluzionet e Vlerësimit
SHLUJ UMB ka hartuar një politikë dhe ka ngritur një sistem për menaxhimin e personelit të institucionit
që përfshin: politikën dhe procedurat e rekrutimit, politikën dhe procedurat e vlerësimit të performancës së
personelit, politikën dhe procedurat e promovimit të personelit, politikën dhe procedurat e menaxhimit të
të dhënave të personelit. Zbatimi i kësaj praktike ka mundësuar punësimin e personelit cilësor,
maksimizimin e efektshmërisë së veprimtarisë së personelit dhe përdorimin lehtësisht të të dhënave.
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SHLUJ UMB ka një politikë të qartë dhe ka përdorur forma të ndryshme për kualifikimin e vazhdueshëm
të personelit të tij duke kombinuar kualifikimin e organizuar me mbështetjen e kualifikimit individual.
Standardet janë përmbushur.
Për realizimin e synimit të Programit Master profesional “Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe
Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime” është angazhuar një ekip pedagogësh
me grada dhe tituj, personel ndihmës dhe personel administrativ. Përzgjedhja e këtij personeli është bërë
në përputhje me strategjinë e zhvillimit të institucionit, kriteret e rekrutimit të personelit dhe në përputhje
me specifikën e programit.
Në përputhje me përgjegjësitë dhe të drejtat e parashikuara ne Rregulloren akademike të SHLUJ UMB
dhe në Rregulloren e Programit Master profesional “Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet,
Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim
Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime”, personeli akademik angazhohet dhe luan rol
kryesor në hartimin e kurrikulës dhe në vendimet institucionale që i përkasin organizimit të programit të
studimit, në procesin e zbatimit të politikave të zhvillimit të institucionit, në procesin e vlerësimit të
brendshëm dhe të përmirësimit të cilësisë.
SHLUJ UMB ka respektuar standardin dhe cilësinë e personelit të angazhuar në programin Master
profesional në “Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare,
Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime”.
Nga 8 pedagogë që japin mësim në profilin Financë-Kontabilitet, 2 prej tyre kanë titullin Prof. Dr., 1 titullin
“Prof.As.”, 4 pedagogë gradën “Dr.” dhe 1 me master i shkencave, por me përvojë të konsiderueshme në
mësimdhënie.
Nga 4 pedagogë që japin mësim në profilin Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, 1 prej tyre ka titullin
Prof. Dr., 1 titullin “Prof.As.”, dhe 2 pedagogë gradën “Dr.”
Nga 8 pedagogë që japin mësim në profilin Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore, 2 prej tyre
kanë titullin “Prof.As.”, 5 gradën “Dr” dhe 1 me MSH, por me përvojë të konsiderueshme në mësimdhënie.

4. Infrastruktura në funksion të programit të studimit, logjistika dhe shërbime të tjera ndaj
komunitetit
Pjesa përshkrimore
Për realizimin e programeve të studimit SHLUJ UMB ka dy kampuse. Në kampusin 1 janë përqëndruar
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kryesisht studimet bachelor dhe administrata, ndërsa në kampusin 2 studimet master dhe programet e studimit
në edukim fizik dhe sporte, duke qenë se edhe ambjentet sportive janë të ngritura pranë këtij kampusi. Në total
ka një sipërfaqe të konsiderueshme përdorimi të destinuar për salla leksionesh, laboratorë, zyra, hapësira
parkimi, mjedise çlodhëse, hapësira të gjelbëra, hapësira të lira qarkullimi. Në mbështetje të studentëve
funksionojnë shërbimi i fotokopjeve, mensa, biblioteka, Dekani i Studentëve me shwrbimet pwr
vetorganizimin studentor, zyrwn e alumnit dhe karrierws etj, Zyra e rekrutimit, Klinika e Këshillimit psikosocial,
Tregues të matshëm:
☑ Mjediset e fakultetit (Tabela 7)
Tabela 7

Mjediset për Fakultetin/përgjegjës për programin e studimit
Salla për leksione

Sipërfaqja
1802.8

34

Klasa për seminare
Salla për aktivitete promovuese
Salla për praktikë lëndore/ profesionale
Laboratorë për lëndët
Laboratorë informatike
Salla interneti (wireless në të gjithë sipëfaqen, godinat)
Salla për bibliotekë
Mjedis për fotokopjime, librari, etj
Zyrë informacioni për studentët
Korridore/holle
Mjedise sportive (fushë e jashtme)
Mjedise shërbimi për të tretë
Mjedise për aktivitetet e qeverisë studentore
Mjedise shlodhëse si kafeteri/ fast-food/etj.
Nyje hidrosanitare për studentët
Etj....
Norma m2/për student

Mjediset për stafin:
Zyra për Dekanin/Zvdekanin/ Kancelarin
Zyra për sekretarinë mësimore
Zyra për departamentet/qëndrat kërkimore
Zyra për personelin akademik

6
8
5
7
1+2
2
2
6
2
3
5
1
6
49

1276.1
217.5
278.5
5500
80.66
40.2
106.97
354.1
970.4
13.5
1864.5
196
7 m2/student

Sasia
5
2
3
36

Sipërfaqja
120.51
64.15
91.65
758
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Zyrë për financën
Zyrë për Njësinë e SBC-së
Salla për mbledhje
Mjedis për stafin e shërbimit

4
2
5
15

Norma m2/për person

70.65
33.3
342.8
204.32
15 m2/person

☑ Dokumentacioni përkatës

Dokumentacioni teknik i planimetrise se SHLUJ UMB
Vlerësimi sipas standardeve
Standardi II.5 - Institucioni siguron infrastrukturën e nevojshme për realizimin e programeve të
studimeve të ciklit të dytë dhe të programeve të integruara të studimeve të ciklit të dytë që ofron.
Kriteri 1
Institucioni ka një vendndodhje të
SHLUJ UMB ka dy kampuse me vendndodhje të përhershme me
përhershme, që nënkupton mjedis
të gjitha mjediset e nevojshme mësimore, kërkimore
qendror administrativ dhe mjedis ku
administrative dhe të shërbimit.
zhvillohet veprimtaria mësimore;
Kriteri 2
Këto mjedise janë në dispozicion të
Mjediset janë pronë e aksionarëve të SHLUJ UMB.
institucionit për jo më pak se 6 vjet;
Kriteri 3
Mësimdhënia dhe aktivitetet e tjera të programit zhvillohen në dy
Nëse programi i studimit ofrohet në
godinat në dispozicion të SHLUJ UMB. Në të dy kampuset ka
më shumë se një godinë, institucioni
zyra për stafin akademik, bibliotekë, laboratore informatike,
siguron menaxhim efikas dhe kontroll të
sekretari mësimore dhe staf ndihmës administrativ, salla
vazhdueshëm për arritjen e standardeve
leksionesh dhe seminaresh. Në kampusin 1 ndodhen zyrat e
dhe zbatimin e politikave arsimore të
departamentit të Ekonomisë dhe Financës dhe të departamentit
hartuara për realizmin e programeve të
të Biznesi, Menaxhimit e Turizmit.
studimeve që ofron;
Kriteri 4
Institucioni garanton kapacitete dhe
mjedise të mjaftueshme për realizimin e
praktikave profesionale të parashikuara
Kriteri 4 nuk aplikohet për këtë program
për realizimin e programeve të
studimeve në fushat e shëndetësisë,
veterinarisë, bujqësisë, shkencave teknike,
etj.
Standardi V. 1 - Institucioni vë në dispozicion të studentëve bibliotekën e tij.
Kriteri 1
SHLUJ UMB ka siguruar një pjesë të teksteve mësimore dhe
Institucioni siguron tekste mësimore
literaturës ndihmëse për programin që vlerësohet. SHLUJ UMB
cilësore dhe literaturë ndihmëse të
vë në dispozicion të studentëve të këtij programi, leksione të
mjaftueshme dhe bashkëkohore;
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Kriteri 2
Në bibliotekë ka literaturë të mjaftueshme
që e ndihmon studentin për për realizimin
me sukses të programit të studimit, të
projektit kërkimor shkencor dhe për
përgatitjen e tezës;

Kriteri 3
Në bibliotekë ka botime periodike dhe
librari elektronike, të cilat përmbajnë
libra apo revista shkencore të nevojshme
për realizimin me sukses të programit të
studimit, të projektit kërkimor shkencor
dhe për përgatitjen e tezës;

shtypura, materiale ndihmëse të printuara, tekste të botuara nga
pedagogët e tij, si dhe nga pedagogë të universiteteve të tjera,
tekste të përkthyera. Në funksion të kësaj funksionon dhe UMB
press e cila ka mundësuar publikimin, mbështetjen e pedagogëve
të ndryshëm për botimin e teksteve të tyre.
Aktualisht funksionon biblioteka on line, biblioteka në intranet
dhe ajo fizike.
Në bibliotekë ka literaturë të mjaftueshme për Programin Master
profesional “Administrim Biznesi” me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe
Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime
Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime”.
Drejtuesit e Fakultetit të Shkencave Të Aplikuara dhe Ekonomisë
sugjerojnë pasurimin e fondit të biblotekës me libra çdo vit në
varësi të kërkesave nga departamentet dhe në gjykimin e tyre në
bibliotekë ka literaturë të fushës në sasi të mjaftueshme që
ndihmon studentin për realizimin me sukses të programit të
studimit.
Biblioteka ka botime periodike, libra për fushën e shkencave
ekonomike, financë, kontabilitet, menaxhim dhe marketing.
SHLUJ UMB boton revistën “Gjeopolitika”.
Revista "Gjeopolitika" botohet periodikisht dhe secili numër i saj
trajton problematika të lidhura me shkencat ekonomike juridike,
politike,etj.

Kriteri 4
Departamenti i Ekonomisë dhe Financës dhe Departamenti i
Përgjegjësit e programit kanë hartuar një
Biznes, Menaxhim e Turizmit kanë synuar detajimin e titujve dhe
plan të detajuar për shtimin e zërave të
të revistave të bibliotekës në mbështetje të programit të studimit,
bibliotekës në mbështetje të programit të
të projektit kërkimor shkencor dhe për përgatitjen e tezës nga
studimit, të projektit kërkimor shkencor
studentët.
dhe për përgatitjen e tezës nga studentët,
Përgjegjësit e departamenteve hartojnë listat për titujt me të cilët
përfshirë edhe buxhetin e planifikuar për
duhet pasuruar bibloteka, e cila i dorëzohet administratës.
këtë qëllim;
Kriteri 5
Institucioni ka një planifikim të mirë të aktiviteteve mbështetëse
Biblioteka ka orare të shërbimit në
në shërbim të procesit mësimor; oraret janë të shpallura në hyrje
përshtatje me oraret e programeve të
të bibliotekës dhe në internet.
studimeve dhe nevojat e studentëve.
Standardi V. 2 - Institucioni vë në dispozicion të studentëve laboratorë të mjaftueshëm dhe mjedise të
përshtatshme mësimore.
Kriteri 1
SHLUJ UMB, për realizimin e programit të studimit ka numër të
Institucioni dëshmon se ka në sasi të
mjaftueshëm sallash me pajisje elektronike dhe të teknologjisë së
mjaftueshme: laboratorë, klasa, zyra,
informacionit. Ka 5 laboratorë me PC për studentët si dhe
studio e mjedise të tjera me pajisje
pajisjet e nevojshme për stafin akademik dhe stafin ndihmës.
elektronike dhe të teknologjisë së
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informacionit, për realizimin e programit
të studimeve;
Kriteri 2
Pajisjet e mjediseve mësimore janë të
përshtatshme për mësimdhënie në
përputhje me qëllimet e programit;
Kriteri 3
Laboratorët përmbajnë aparaturat dhe
mjetet e nevojshme për plotësimin e
kërkesave të programeve të studimeve
dhe për zhvillimin e praktikave të
parashikuara nga programi i studimit, në
përputhje me qëllimet e programit, si dhe
mirëmbahen dhe janë në përmirësim të
vazhdueshëm;
Kriteri 4
Institucioni, në varësi të programeve të
studimeve që ofron, ka së paku një
laborator, për secilin grup leksionesh ku
parashikohen praktika laboratorike.

Pajisjet e mjediseve mësimore janë të përshtatshme për
mësimdhënie në përputhje me qëllimet e programit.

Laboratorët e informatikës kanë aparaturat dhe mjetet e
nevojshme për plotësimin e kërkesave të programit të studimeve.

Programi Master profesional në “Administrim Biznesi” me
profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare,
Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe
Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe
Sigurime” nuk parashikon praktika laboratorike.

Konkluzionet e vlerësimit
Infrastruktura e universitetit ka hapësirat e nevojshme dhe bashkëkohore për zhvillimin e
veprimtarisë mësimore. ShLUJ UMB bën një shfrytëzim optimal të kësaj infrastrukture duke zhvilluar
programet e ciklit të dytë pasdite dhe ditët e shtuna. Universiteti vë në dispozicion të studentëve
tekste mësimore dhe literaturë ndihmëse të mjaftueshme dhe bashkëkohore në sasi dhe cilësi.
Databaza e bibliotekës në institucion dhe ajo elektronike është azhurnuar
Institucioni ka gjithashtu laboratorë informatike dhe vë në dispozicion kompjutera dhe pajisje
ndihmëse për prezantimet individuale dhe punë në grup
Institucioni ka vënë në dispozicion të programit Master profesional “Administrim Biznesi” me
profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime Bankare e Financiare, Marketing dhe Menaxhim
Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime”
mjedise të mjaftueshme mësimore dhe teknologji mësimore moderne dhe funksionale.
Standardet e infrastrukturës plotësohen tërësisht.

5. Financimi dhe menaxhimi i burimeve financiare
Pjesa përshkrimore
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SHLUJ UMB është shoqëri tregtare. Si e tillë ajo arkëton të ardhura kundrejt shërbimeve te ofruara. Ndaj të
ardhurat e saj janë ato të siguruara nga tarifat e studimit që paguajnë studentët. Në institucion funksionojnë
disa zyra/individë të ngarkuar për përmbushjen e detyrave financiare: Kancelari i Universitetit, Administratori,
Përgjegjësi i Financës, Financieri. Në vitin e fundit akademik kostoja për student ka rezultuar 1200 euro.
Shoqëria i nënshtrohet auditimit çdo vit nga ekspertë financiare, si dhe sipas interesit të aksionereve kryhen
edhe kontrolle dhe auditime të tjera me ekspertë të shoqërive të grupit “Dudaj”. Gjithashtu i është nënshtruar
edhe kontrollit nga organe tatimore. Të dhënat në vijim janë marrë nga bilancet e shoqërisë, të cilat pasqyrojnë
të dhëna fiskale sipas viteve kalendarikë.
Tregues të matshëm:
 Të ardhurat dhe financimet e ndryshme në dy vitet e fundit (Tabela 8)
Të ardhurat nga:
Pushteti qendror
Pushteti vendor
Fonde jopublike:
Grantet për kërkim dhe kontratat
Konsulencat, shërbimet
Tarifat për dhe gjatë shkollimit
Sponsorizimet
Shërbimet trainuese (kualifikimi i vazhdueshëm)
Donacionet, aktivitetet siguruese, fondacione etj
Aktivitetet tregtare (mensa, kafe, bare, residencat, etj)
Të tjera (qera, ndryshime kursi valutor, interesa bankare)
Gjithsej

Viti 2015

8.747.857
93.182.000

3.881.090
109.759.440

9.943.761
122.819.073

2.228.200
185.722.946

454.475

1.724.400

4.480.183

11.662.152

14.222
102.398.554
102.398.554

983.441
116.348.371
116.348.371

927.477
138.170.494
138.170.494

409.840
200.023.138
200.023.138

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Paga e sigurime

64.685.240

85.735.464

78.726.924

86.450.525

Shpenzime operacionale

11.657.016

19.911.700

10.274.800

16.452.294

Shpenzime kërkimi e zhvillimi

1.451.651

1.105.396

2.916.800

1.217.047

Shpenzime studentore

570.360

1.650.000

3.159.091

3.281.000

Shpenzime marketingu

8.560.028

1.795.711

1.000.654

2.826.442

Shpenzime infrastrukture e amortizime

5.269.622

4.784.599

4.744.149

5.175.086

SHUMA

92.193.017

114.982.870

100.822.418

115.402.394

SHUMA

Shpenzimet për vitin akademik 2012-2014

Viti 2016

Tabela 8
Viti 2017

Viti 2014

 Dokumentacioni përkatës
 Raporte të auditit

Raporti i vlerësimit të brendshëm i programit të ciklit të dytë të studimeve Master profesional në Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare dhe Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime

|41

Shkolla e Lartë Universitare Jopublike Universiteti Marin Barleti.

Raport i Vlerësimit të Brendshëm i SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”
 Bilance financiare vjetore
Vlerësimi sipas Standardeve
Standardi II. 9 - Institucioni bën një auditim të përvitshëm (të jashtëm dhe/ose të brendshëm)
të situatës financiare.
Kriteri 1
Raporti i auditit paraqet të gjithë situatën
Raporti i auditit të brendshëm përmban një pasqyrë të qartë të
financiare për përdorimin e buxhetit të
situatës financiare për përdorimin e të ardhurarve të
vënë në dispozicion për realizimin e
grumbulluara nga shërbimet që ofron institucioni në funksion
programeve të studimeve të ciklit të dytë
të realizimit të programeve të studimeve të ciklit të dytë.
dhe programeve të integruara të studimeve
të ciklit të dytë;
Kriteri 2
Raporti i auditit të brendshëm përmban një pasqyrë të qartë të
Raporti i auditit përmban një pasqyrë të
qartë të granteve të huaja të përfituara dhe granteve të huaja të përfituara në funksion të realizimit të
programeve të studimeve dhe të eficiencës së përdorimit të
kontratave të shërbimeve të lidhura në
buxhetit dhe të kontratave të shërbimeve të lidhura në
funksion të realizimit të programeve të
studimeve të ciklit të dytë dhe programeve të funksion të realizimit të programeve të studimeve të ciklit të
dytë.
integruara të studimeve të ciklit të dytë;
Kriteri 3
Raporti i auditit analizon eficiencën e
përdorimit të të ardhurave nga tarifat e
studentëve në funksion të rritjes së cilësisë
së studimeve në këtë cikël studimesh.

Raporti i auditit të brendshëm analizon eficiencën e
përdorimit të të ardhurave nga tarifat e studentëve në
funksion të rritjes së cilësisë së studimeve në këtë cikël
studimesh.

Standardi VI.1 - Institucioni harton një raport financiar të kostove të programeve të studimeve.
Kriteri 1
Institucioni harton një raport që pasqyron Zyra e Financës e SHLUJ UMB harton një raport që pasqyron
të dhëna të hollësishme financiare të
të dhëna të hollësishme financiare të kostove për realizimin e
kostove për realizimin e programeve të
programeve të studimeve master.
studimeve, si kostot operacionale, kostot
fikse të mjediseve dhe të pajisjeve, etj.;
Kriteri 2
Institucioni dëshmon se ka një qëndrueshmëri financiare
Institucioni dëshmon se ka një
përgjatë kohës së zhvillimit të programeve të studimeve dhe se
qëndrueshmëri financiare përgjatë kohës së ka kapacitete financiare të mjaftueshme për përmirësimin e
zhvillimit të programeve të studimeve dhe
situatës financiare dhe gjenerimin e të ardhurave në të
se ka kapacitete financiare të mjaftueshme
ardhmen. Fakti që SHLUJ UMB është pjesë e Shoqërisë
për përmirësimin e situatës financiare dhe
“Dudaj” e garanton qëndrueshmërinë dhe përparimin.
gjenerimin e të ardhurave në të ardhmen.
Konkluzionet e vlerësimit
SHLUJ UMB ka hartuar një politikë financiare dhe ka zbatuar procedura që respektojnë kriteret dhe
standardet për burimet dhe vlerësimin financiar. Institucioni disponon raporte financiare dhe tregues
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për qëndrueshmërinë financiare.
Në SHLUJ UMB, përgjegjësinë për menaxhimin financiar e ka Zyra e Kancelarit dhe Zyra e
Financës. Zyra e financës në bashkëpunim me Kancelarin është autoriteti që përgatit raportin e
auditit të brendshëm për gjithë situatën financiare për përdorimin e buxhetit të vënë në dispozicion
për realizimin e programeve të studimeve të ciklit të dytë. Burimet kryesore të të ardhurave janë
kapitali financiar i Shoqërisë “Dudaj” pjesë e të cilës është SHLUJ UMB, të ardhurat e siguruara nga
tarifa e shkollimit që paguajnë studentët dhe grantet e projekteve. Pjesa më e madhe e burimeve
financiare janë përdorur për burimet njerëzore, pra për personelin e brendshëm dhe të jashtëm duke i
vënë një rëndësi të madhe nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit në këtë institucion. Zëri i dytë i
rëndësishëm në buxhet janë investimet për infrastrukturën. Është shtuar kampusi 2, është siguruar
një teknologji mësimore bashkëkohore, është pasuruar biblioteka. Investimet në infrastrukturë kanë
krijuar kushte të nivelit bashkëkohor për procesin e mësimit dhe të kërkimit. Zëri i tretë i
rëndësishëm për nga rëndësia në shpenzime është parashikuar për veprimtaritë kërkimore dhe
sociale. Standardet e aspektit financiar janë plotësuar.

6. Sistemi i Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë
Pjesa përshkrimore
SHLUJ UMB ka përgjegjësinë përpara shoqërisë shqiptare që të ofrojë një cilësi të lartë të mësimit, të kërkimit
dhe të shërbimeve, të demonstrojë se po bën përpjekjet e mundshme më të mira për të përdorur me
efektshmëri burimet dhe të garantojë se standardet shtetërore të cilësisë janë përmbushur. Sigurimi i cilësisë
shtrohet me theks të veçantë edhe për një sërë arsyesh të tjera, si: zhvillim i SHLUJ UMB, kërkesat e reja të
shoqërise shqiptare, konkurrencat, evropianizimi, internacionalizimi i arsimit të lartë dhe objektivat e procesit
të Bolonjës.
SHLUJ UMB ka përgatitur dokumentin e politikës së vlerësimit dhe ndjek procedura të caktuara për sigurimin
e cilësisë dhe standardeve të programeve të tyre. Dokumenti i Politikës së Vlerësimit përmban kriteret e
sigurimit të cilësisë, funksionet e organizmave të sigurimit të cilësisë dhe procedurat e vlerësimit të brëndshëm.
Sigurimi i jashtëm të cilësisë realizohet përmes proceseve të vlerësimit të jashtëm të cilësisë dhe akreditimit.
Vlerësimi i jashtëm i cilësisë kryhet nga Agjensia e Sigurimit tw cilwsisw nw Arsimin e lartw (ASCAL).
Akreditimi kryhet nga organizma te përcaktuara sipas ligjit.
Vlerësimi i brendshëm është procesi që kryhet nga intitucioni, programi i studimit për të gjykuar për
përmbushjen e standardeve të cilësisë, është një reflektim kolektiv institucional dhe një mundësi për të
përmirësuar cilësinë. Procesi i vlerësimit të brendshëm përfshin mbledhjen sistematike të të dhënave
administrative, anketimin e studentëve dhe të diplomuarve, intervistimin e pedagogeve dhe të studentëve. Ky
proces përmbyllet me nje raport që analizon statusin e institucionit ose/dhe të programit të studimit
përkundrejt standardeve shtetërore të cilësisë.
Me vendim tw Rektorit Nr. 50, datë 7.05.2018, wshtw ngritur nw UMB Zyra e Zhvillimit Kurrikular dhe
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Cilësisë. Kjo zyrw ka ka autonomi vepruese dhe akses për te gjitha të dhënat në SHLUJ UMB. Roli i ZZHKC
është të krijojë një kulturë që synon të arrijë dhe të ruajë një cilësi të lartë të veprimtarisë akademike dhe
kërkimore në SHLUJ UMB.
Zyra e Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë në SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” ka si qëllim të ndjekë me
kujdes e në vijimësi proceset themelore që ndikojnë në realizimin e plotë të procesit akademik dhe në
zhvillimin afatshkurtër e perspektiv të kurrikulave universitare që kultivohen në institucion, proceset themelore
të vlerësimit të cilësisë dhe akreditimeve programore e institucionale, mbështetur në dokumentacionin ligjor të
arsimit të lartë dhe aktet nënligjore të MASR dhe aktet e tjera nënligjore, vendimore e udhëzuese të strukturave
qeverisëse të institucionit.

Ajo ka për detyra:















ndjekjen me vëmendje realizimin e procesit mësimor në përputhje me planet mësimore, vendimet e
Senatit dhe organeve drejtuese të njësive akademike mbi bazën e standardeve të miratuara shtetërore
dhe institucionale;
organizimin e procesit të mësimdhënies dhe marrjen e masave për plotësimin e tij pa asnjë mangësi, në
lidhje të ngushtë me drejtuesit e njësive bazë akademike dhe koordinatorët e programeve të studimit;
mbajtjen e të gjithë dokumentacionit lidhur me programet mësimore, të dhënave mbi rezultatet e
studentëve;
mbajtjen dhe ripërtëritjen e dokumentacionit themelor përbërë nga aktet nënligjore lidhur me procesin
akademik në arsimin e lartë dhe informimin e rregullt të Rektoratit për ‘to;
kujdesen për hartimin e tabelës semestrale e vjetore të ngarkesave mësimore duke ndjekur zbatimin e
saj dhe duke sinjalizuar, në çdo rast, njësitë përgjegjëse akademike për çdolloj problematike të shfaqur
gjatë realizimit;
drejtimin, ndjekjen dhe orientimin e punës së sekretarive mësimore dhe mbikëqyrjen e realizimit të
detyrave të tyre;
formulimin e informacioneve periodike të nevojshme për Rektoratin, kryerjen e studimeve dhe
avancimin e propozim – ideve për ndryshime, përmirësime e zhvillime të reja në formimin e
studentëve mbi bazën e arritjeve në kërkim zhvillimin në institucion;
organizimin e lidhjeve ndëruniversitare në vend dhe atyre ndërkombëtare për nxitjen e shkëmbimeve
të specialistëve, studentëve dhe programeve dhe ideve si dhe për pjesmarrjes së institucionit në
projekte universitare ndërkombëtare;
organizimin e procesit të vetëvlerësimit nga njësitë akademike bazë;
atë të procesit të vjeljes së vlerësimit të studentëve mbi procesin mësimor dhe mësimdhënien;
mbështetjen, koordinimin dhe organizimin, në bashkëpunim me specialistët e ASCAL, të proceseve e
të akreditimeve të programeve të studimit dhe atyre institucionale;
mbajtjen dhe ripërtëritjen e dokumentacionit themelor të standardeve shtetërore dhe europiane të
cilësisë në arsimin e lartë, të dokumentacionit lidhur me Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve dhe të
tjera akte ligjore e nënligjore të kësaj përkatësie;
mbajtjen, klasifikimin dhe përditësimin e dokumentacionit që del nga MASR dhe ASCAL për çështjet
e vlerësimit të cilësisë;
formulimin e mendimeve e propozimeve për plotësimin e standardeve të cilësisë në programet
mësimore apo ato institucionale
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t’i drejtohet drejtpërsëdrejti Rektoratit për informacione, njoftime, propozime, sinjalizime të detyrave
në fushën e mësimdhënies dhe detyrimeve nda MASR dhe institucioneve partnere.

a. a;
ZZHKC përgatit çdo vit vlerësime të cilësisë të cilat janë diskutuar dhe në mbledhje të veçanta të Senatit.
Komisioni i Sigurimit të Cilësisë është një organizëm që wshtw ngritur me vendim tw Rektorit Nr. 38 , datë
6.03.2016 dhe funksionon në nivel institucioni. Komisioni wshtw i pwrbwrw nga 4 anwtarw dhe ka
përgjegjësinë për të garantuar se SHLUJ UMB i plotëson standardet e cilësisë. Ky organizëm përgjigjet për
politikën e vlerësimit dhe zbatimin e procedurave të sigurimit të brendshëm të cilësisë. KSC i raporton
drejtpërdrejtë Senatit të SHLUJ UMB.
SHLUJ UMB është një institucion i Akredituar, gjithshtu i është nënshtruar proceseve të Vlerësimit të jashtëm
dhe akreditimin të disa programeve në nivel bachelor dhe master.
Tregues të matshëm:
☑ Të dhëna për anëtarët e ZZHKC (Tabela 9)
Tabela 9

1.

Anëtarët e ZZHKC
Dr. Jonida Begaj

2

Drnt. Eurona Leka, Msc. MA

3

Dr. Migena Kapllanaj

Detyra që kanë në ZZHKC
Drejtore (e komanduar)
Koordinatore e ndjekjes, evidentimit, dokumentimit dhe raportimeve të
procesit mësimor
Koordinatore e organizimit të proceseve të vetëvlerësimit në institucion
dhe proceseve të akreditimit të programeve dhe institucionit.

Komisioni i Sigurimit të Cilësisë pwrbwhet nga
1.
2.
3.
4.

Prof. As. Dr. Semiha Loca
Dr. Robert Gjedia
Msc. Spartak Bagllamaja
Msc. Eurona Leka

Zyra e Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë kryen anketime çdo semester, dy javë përpara mbarimit të tij. Pra, me
secilin grup, çdo vit, dy herë. Përgjithësisht tendenca ka qenë për të marrë mendime për çdo lëndë të
programit. Numri i studentëve të anketuar ndyshon nga njëri anketim në tjetrin, në varësi dhe të studentëve të
pranishëm në momentin e kryerjes.
Të gjithë pytësorët përpunohen dhe rezultatet i paraqiten me shkrim Rektorit. Rezultatet e tyre bëhen pjesë e
diskutimeve në Senat. Gjithashtu rezultatet u komunikohen pedagogëve individualisht. Studentët njoftohen për
rezultatet e vlerësimeve të tyre për çështje të përmirësimit të kurrikulave dhe të mësimdhënies.

Raporti i vlerësimit të brendshëm i programit të ciklit të dytë të studimeve Master profesional në Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare dhe Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime

|45

Shkolla e Lartë Universitare Jopublike Universiteti Marin Barleti.

Raport i Vlerësimit të Brendshëm i SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”
Bazuar në këto vlerësime janë bërë ndryshime në kurrikula dhe përmirësime të niveleve të shërbimit. Forma të
tjera të vlerësimit të programit janë mendime të gjeneruara nga pedagogët, veçanërisht stafi i jashtëm, nga Zyra
e Pranimit dhe Rregjistrimit.
ZZHKC disponon raportet e vlerësimit, formularet e vlerësimit dhe të dhëna statistikore për vlerësimin e
brendshëm.
Institucioni është përfshirw në projekte evropiane që kanë në fokus sigurimin e cilësisë së brendshme nga
institucionet e arsimit të lartë (projekti Erasmus+ QAinAL), të cilat i shërbejnë përditësimit me praktika të
mira të sigurimit të cilësisë, sigurojnë më shumë objektivitet dhe paanshmëri në gjykimet dhe rezultatet e
vlerësimit, si edhe ofrojnë rekomandime për të përmirësuar më tej praktikat e ndjekura.
☑ Dokumentacioni përkatës

o Dokumentacioni i politikës së Vlerësimit
o Formular i vlerësimit të studentëve për pedagogun dhe lëndën
o Raporte të vlerësimit të brendshëm
o Raporte të vlerësimit të studentëve
Vlerësimi sipas Standardeve

Vlerësimi sipas Standardeve
Standardi II.7 - Institucioni kryen një analizë vjetore për vlerësimin e programeve të studimeve të
ciklit të dytë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë.
Kriteri 1
Në bazë të politikës së vlerësimit të SHLUJ UMB,
Institucioni harton një analizë vjetore për
Departamentet pergjegjese per programin e studimit bëjnw
vlerësimin e ecurisë së programeve të
një analizë vjetore për ecurinë e programit.
studimeve të ciklit të dytë dhe programeve të
integruara të studimeve të ciklit të dytë;
Kriteri 2
SHLUJ UMB ka dokumentin e politikës së vlerësimit në të
Institucioni harton politika që synojnë
cilin janë parashikuar politikat dhe procedurat që
përmirësimin e programeve të studimeve të ciklit ndihmojnë për përmirësimin e programeve të studimit.
të dytë dhe programeve të integruara të
Departamenti i shkencave sociale dhe edukimit në
studimeve të ciklit të dytë.
bashkëpunim me Zyra e Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë
kanë realizuar monitorimin, vlerësimin e studentëve për
lëndët mësimore dhe analizën vjetore për ecurinë e
programit.
Standardi VIII.1 - Institucioni garanton sigurimin e cilësisë në realizimin e programeve të
studimeve.
Kriteri 1
SHLUJ UMB është akredituar për herë të parë në në nivel
Institucioni ka plotësuar standardet institucionale
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dhe është akredituar në nivel institucional
përpara aplikimit për akreditimin e programeve
të studimeve;

Kriteri 2
Institucioni përdor instrumentet e duhura për
sigurimin e cilësisë;
Kriteri 3
Institucioni harton një politikë dhe ndjek
procedura të caktuara për sigurimin e cilësisë dhe
standardeve të programeve të tyre;

institucioni me Urdhërin nr. 288 datë 04.09.2009 të
Ministrit të Arsimit dhe Sportit. Me vendimin e bordit të
akreditimit të Agjencisë së sigurimit të cilësisë në arsimin e
lartë (ASCAL) numër 9 datë 7.04.2017. Në këtë vendim i
jepet ShLUJ UMB akreditim institucional për një periudhë
6 vjeçare deri në datë 6.04.2023.
SHLUJ UMB ka një paketë me instrumente për sigurimin
e cilësisë që përbëhet nga formularë, pyetësorë dhe raporte
për njësitë kryesore, bazë, për pedagogët, studentët,
punëdhënësit.
SHLUJ UMB ka përgatitur dokumentin e politikës së
vlerësimit dhe ndjek procedura të caktuara për sigurimin e
cilësisë dhe standardeve të programeve të tyre.
SHLUJ UMB kryen shqyrtimin, miratimin dhe
mbikëqyrjen e herëpashershme të programeve të studimit.
SHLUJ UMB ka përgatitur materiale dhe ka organizuar
trajnime për informimin dhe ndërgjegjësimin e personelit
dhe të studentëve për sigurimin e cilësisë dhe rolin e tyre
në këtë proces.
SHLUJ UMB ka hartuar dhe zbaton një strategji për
përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë. Strategjia, politika
dhe procedurat janë bërë publike.
SHLUJ UMB ka ngritur Zyrën e Zhvillimit Kurrikular dhe
Cilësisë. SHLUJ UMB ka ngritur Zyrën e Zhvillimit
Kurrikular dhe Cilësisë. ZZHKC është e organizuar në dy
seksione: seksioni që përgjigjet për cilësinë dhe
vazhdimësinë e procesit mësimor dhe seksioni që
përgjigjet për ndjekjen në vazhdimësi të proceseve të
vlerësimeve të cilësisë dhe akreditimeve të programeve
dhe institucionit. ZZHKC ka autonomi vepruese dhe
akses për të gjitha të dhënat në SHLUJ UMB.
Roli i Zyrës së Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë është të
krijojë një kulturë që synon të arrijë dhe ruajë një cilësi të
lartë të veprimtarisë akademike dhe kërkimore në SHLUJ
UMB.
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Zyra e Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë kryen funksionet
e monitorimit, të vlerësimit, të trajnimit, të kërkimit, të
informimit. Ajo kryen veprimtarinë sipas fushave të
paraqitura më poshtë.

Ajo ka për detyra:

 ndjekjen me vëmendje realizimin e procesit mësimor në
përputhje me planet mësimore, vendimet e Senatit dhe
organeve drejtuese të njësive akademike mbi bazën e
standardeve të miratuara shtetërore dhe institucionale;
 organizimin e procesit të mësimdhënies dhe marrjen e
masave për plotësimin e tij pa asnjë mangësi, në lidhje të
ngushtë me drejtuesit e njësive bazë akademike dhe
koordinatorët e programeve të studimit;
 mbajtjen e të gjithë dokumentacionit lidhur me
programet mësimore, të dhënave mbi rezultatet e
studentëve;
 mbajtjen dhe ripërtëritjen e dokumentacionit themelor
përbërë nga aktet nënligjore lidhur me procesin
akademik në arsimin e lartë dhe informimin e rregullt të
Rektoratit për ‘to;
 kujdesen për hartimin e tabelës semestrale e vjetore të
ngarkesave mësimore duke ndjekur zbatimin e saj dhe
duke sinjalizuar, në çdo rast, njësitë përgjegjëse
akademike për çdolloj problematike të shfaqur gjatë
realizimit;
 drejtimin, ndjekjen dhe orientimin e punës së sekretarive
mësimore dhe mbikëqyrjen e realizimit të detyrave të
tyre;
 formulimin e informacioneve periodike të nevojshme
për Rektoratin, kryerjen e studimeve dhe avancimin e
propozim – ideve për ndryshime, përmirësime e
zhvillime të reja në formimin e studentëve mbi bazën e
arritjeve në kërkim zhvillimin në institucion;
 organizimin e lidhjeve ndëruniversitare në vend dhe
atyre ndërkombëtare për nxitjen e shkëmbimeve të
specialistëve, studentëve dhe programeve dhe ideve si
dhe për pjesmarrjes së institucionit në projekte
universitare ndërkombëtare;
 organizimin e procesit të vetëvlerësimit nga njësitë
akademike bazë;
 atë të procesit të vjeljes së vlerësimit të studentëve mbi
procesin mësimor dhe mësimdhënien;
 mbështetjen, koordinimin dhe organizimin, në
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b.

bashkëpunim me specialistët e ASCAL, të proceseve e të
akreditimeve të programeve të studimit dhe atyre
institucionale;
mbajtjen dhe ripërtëritjen e dokumentacionit themelor
të standardeve shtetërore dhe europiane të cilësisë në
arsimin e lartë, të dokumentacionit lidhur me Kornizën
Shqiptare të Kualifikimeve dhe të tjera akte ligjore e
nënligjore të kësaj përkatësie;
mbajtjen,
klasifikimin
dhe
përditësimin
e
dokumentacionit që del nga MASR dhe ASCAL për
çështjet e vlerësimit të cilësisë;
formulimin e mendimeve e propozimeve për plotësimin
e standardeve të cilësisë në programet mësimore apo ato
institucionale
t’i drejtohet drejtpërsëdrejti Rektoratit për informacione,
njoftime, propozime, sinjalizime të detyrave në fushën e
mësimdhënies dhe detyrimeve nda MASR dhe
institucioneve partnere.

SHLUJ UMB ka ndërmarrë një sërë hapash për ta bërë
sistemin e sigurimit të brendshëm të cilësisë të
qëndrueshëm.

Kriteri 4
Institucioni përdor mekanizma formalë për
shqyrtimin, miratimin dhe mbikëqyrjen e
herëpashershme të programeve të studimit;
Kriteri 5
Institucioni synon ndërgjegjësimin e personelit të
vet dhe të studentëve që ndjekin programet e
studimeve që ofrohen, për rëndësinë e cilësisë
dhe sigurimin e cilësisë në to;

a. Është përgatitur dhe miratuar dokumenti i politikës së
vlerësimit të brendshëm.
b. Është ngritur ZZHKC si një njësi e përhershme në
strukturën e SHLUJ UMB.
c. Është emëruar stafi i ZZHKC.
d. Është ngritur Komisioni i Sigurimit të cilësisë.
e. SHLUJ UMB ka përvojë në procesin e vlerësimit të
brendshëm dhe të akreditimit të institucionit dhe të
programeve Bachelor e Master.
Bashkëpunon me ekspertë të jashtëm të fushës së
vlerësimit, gjë që i siguron ekspertizën e duhur.
SHLUJ UMB ka mekanizma formalë për vlerësimin e
programeve të studimit si për, miratimin dhe mbikëqyrjen
e herëpashershme të programeve të studimit.
SHLUJ UMB synon ndërgjegjësimin e personelit të vet
dhe të studentëve që ndjekin programet e studimeve që
ofrohen për rëndësinë e cilësisë dhe sigurimin e cilësisë në
to. Kjo pasqyrohet në Dokumentin e Politikës së
Vlerësimit.
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Kriteri 6
Dokumenti i Politikës së Vlerësimit parashikon procedurat
Institucioni harton dhe zbaton një strategji
për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë.
për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë.
Strategjia, politika dhe procedurat janë
publikuar.
Standardi I.10 - Institucioni përdor metodologji vlerësimi, instrumente matëse dhe vlerësuese për
ecurinë e programeve të studimeve.
Kriteri 1
SHLUJ UMB ka një dokument të politikës së vlerësimit
Institucioni përdor metodologji vlerësimi,
dhe një paketë me instrumente për vlerësimin e programit.
instrumente matëse dhe vlerësuese për ecurinë
Përdoret vlerësimi formues dhe përmbledhës.
e programeve të studimeve;
Kriteri 2
Informacioni për vlerësimin e programit të studimit është
Institucioni e përfshin këtë informacion në
përfshirë në raportin e vlerësimit të brendshëm.
vetëvlerësimin që bën për arritjen e sigurimit të
brendshëm të cilësisë;
Kriteri 3
SHLUJ UMB i ka bërë publike rezultatet e vlerësimit të
Institucioni publikon rezultatet e vlerësimit dhe
brendshëm në Senatin e Universitetit, ua ka komunikuar
rezultatet që synon të arrijë;
pedagogëve dhe studentëve.
Kriteri 4
SHLUJ UMB ka përcaktuar metoda të drejtpërdrejta dhe
Institucioni, për kryerjen e vlerësimit, përdor
të tërthorta për kryerjen e vlerësimit, të brendshëm, përdor
metoda të tërthorta ose të drejtpërdrejta:
një paketë me instrumente të vlerësimit.
Të tërthorta:
Janë përdorur procedurat dhe instrumentet e mëposhtme:
a. Sondazhe: të studentëve që ndjekin
programet e studimeve, të të diplomuarve në
● Monitorim në fund të procesit të mësimdhënies raport
këto programe në vitet e mëparshme akademike
i përmbledhur vlerësimi
apo në ciklet e ndryshme të studimeve;
● Vlerësim nga studentët për çdo lëndë
b. Sondazhe të vlerësimit të mësimdhënies,
● Feedback nga studentët që ndjekin programin e
kurrikulës, të të mësuarit;
studimit
c. Pyetje konceptuale;
●
Feedback nga pedagogët
d. Intervista;
●
Formularë vlerësimi
e. Etj.
● Pyetësorë
● Intervista
Të drejtpërdrejta:
● Rezultatet e studentëve në provime
a. Rezultatet e arritura nga studentët në teste të
standardizuara kombëtare/ndërkombëtare (p.sh. ● Rezultatet e arritura nga studentët në vlerësimin e
detyrave të kryera gjatë zhvillimit të programit të
provimi i shtetit për profesionet e rregulluara,
studimit (detyra kursi, projekte, punë individuale, punë
etj);
në grup )
b. Dëgjime në auditor;
● Vëzhgime gjatë kryerjes së praktikës
c. Rezultatet e arritura nga studentët në
provimet e vlerësuara me nota/pikë;
● Rezultate të provës finale.
d. Rezultatet e arritura nga studentët në
testimet paraprake dhe përfundimtare, provimet
për module, praktikat profesionale;
e. Rezultatet e arritura nga studentët në
vlerësimin e detyrave të kryera gjatë zhvillimit
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të programit të studimit (punë individuale apo në
grup, detyra kursi për të analizuar të kuptuarit
konceptual, referatet, projektet, provimet, etj.);
f. Vëzhgime gjatë kryerjes së
ushtrimeve/praktikës;
g. Rezultatet e arritura dhe cilësia e rezultatit të
kërkimit - tezës;
h. Etj.
Standardi I.13 - Institucioni publikon rregullisht informacion të paanshëm dhe objektiv, sasior e
cilësor, për vlerësimin e brendshëm.
Kriteri 1
SHLUJ UMB ka përgatitur raporte për vlerësimin e
Institucioni publikon rregullisht broshura,
brendshëm.
buletine etj., të hartuara dhe botuara nga
institucioni, për vlerësimin e brendshëm;
Kriteri 2
SHLUJ UMB ka publikuar informacion në faqen e
Institucioni publikon rregullisht prezantime në
internetit lidhur me vlerësimin e brendshëm.
faqe interneti, video e audio etj., për vlerësimin e
brendshëm.

Konkluzionet e Vlerësimit:
SHLUJ UMB ka ngritur dhe institucionalizuar sistemin e sigurimit të brendshëm të cilësisë dhe e ka
bërë vlerësimin pjesë integrale të veprimtarisë së tij, gjithashtu institucioni është përfshirë në projekte
evropiane që kanë në fokus sigurimin e cilësisë së brendshme në IAL-të (projekti Erasmus+
QAinAL).
Ngritja e Zyrës së Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë, hartimi i politikës së vlerësimit, përcaktimi i
procedurave, përgatitja e instrumentave, menaxhimi i procesit të vlerësimit të brendshëm, trajnimi i
personelit dhe studentëve për të përmbushur rolin e vlerësuesit janë tregues që dëshmojnë për një
sistem vlerësimi veprues.
Akreditimi institucional i programeve bachelor në vitin 2009, i programeve Master Profesional dhe
Shkencor në vitin 2012, 2015 dhe 2016, i riakreditimit institucional në vitin 2017 me 6 vjet deri në vitin
2023, janë tregues të qartë të njohjes zyrtare të cilësisë së SHLUJ UMB
Standardet që lidhen me sigurimin e cilësisë janë përmbushur tërësisht.
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III.F POLITIKAT E FORMIMIT TË STUDENTËVE
III.F.1 Programi studimit “Master Profesional në Administrim Biznesi me Profil Financë
Kontabilitet” organizimi i tij
Pjesa përshkrimore
Kriteret dhe procedurat e pranimit janë përcaktuar në rregulloren e studimeve dhe përfshijnë:

●
Të zotërojë një diplomë universitare “Bachelor” ose diplomë tjetër studimi të fituar brenda
apo jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të në fushën përkatëse ose në fusha të përafërta me
programin për të cilin aplikon. Në rastin kur diploma nuk përputhet me fushën e programit të
kërkuar, departamenti që mbulon programin përkatës të studimeve master vlerëson nëse kualifikimet
dhe përvoja në fushë janë të mjaftueshme apo përcakton nëse kandidati duhet të realizojë një
program përafrimi.
●
Të ketë notë mesatare të studimeve universitare “Bachelor” si rregull 6 e lart e cila është
konkurruese.
●
Të arrijë rezultate të mira në çdo testim pranimi ose intervistë të kërkuar nga departamenti.
●
Të shprehë qartë qëllimin e ndjekjes së studimeve në programin Master Profesional.
●
Të jetë i rekomanduar nga dy persona të cilët i njohin aftësitë akademike, profesionale,
kërkimore dhe personale të kandidatit.
●
Të përballojë shpenzimet e shkollimit.
Gjithashtu SHLUJ Universiteti Marin Barleti pranon transferime të studentëve në vitet e ndërmjetme nga
shkollat e tjera universitare vendase dhe të huaja, publike ose jo publike dhe lejon transferimin e studentëve te
saj në shkollat e tjera sipas disa procedurave dhe një dokumentacioni të kërkuar, kjo sipas rregullores së
transferimeve.
Tregues të matshëm:
☑ Viti i fillimit, qëllimi dhe objektivat e çdo programi studimi
☑ Organizimi i çdo programi studimi (vite, semestra, javë, etj..)

➢ 1 vit akademik ka 30 javë mësimore në audior
➢ 1 ECTS = 25 orë mësimore pune të studentit
➢ 1 orë mësimore = 60’
☑ Emërtimi i Diplomës për programin e studimit,

Master profesional në “Administrim Biznesi me Profil Financë Kontabilitet”

Plani mësimor sipas modelit tabelës 10.1
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☑

Leksionet 10 orë në auditor dhe 15 orë punë e pavaruar e studentit
Seminaret 10 orë në auditor dhe 15 orë punë e pavaruar e studentit
Praktikën Profesionale 75 orë në institucion dhe 50 orë punë e pavarur e studentit
Prova finale 125 orë në auditor dhe 250 orë punë e pavarur e studentit
Tabela 10.1

PLANI MËSIMOR PËR PROGRAMIN E STUDIMIT MP NË ADMINISTRIM BIZNESI
ME PROFIL FINANCË - KONTABILITET

Kredite

Orë leksione
në auditor

Orë në auditor për aktivitete
të tjera (seminare, detyra,
punime,..)

Orë gjithsej
për studim individual

Totali i orëve

Shpërndarja e ngarkesës
mësimore

Semestri

▪
▪
▪
▪

Mënyra e përcaktimit të krediteve (ECTS) për format e studimit për:

1

Drejtimi financiar ndërkombëtar

II

5

30

20

75

125

2

Drejtimi i avancuar në financë dhe investime

I

5

30

20

75

125

3

Taksimi

II

5

30

20

75

125

I

5

30

20

75

125

Nr.

Emërtimi i lëndëve

Formim bazë

Formim kërkimor
4

Buxhetimi dhe analiza financiare
Formim i specializuar

5

Analizë dhe kontroll i kostos

I

5

30

20

75

125

6

Standartet ndërkombëtare të raportimit financiar

I

5

30

20

75

125

7

Kontabilitet i avancuar

I

5

30

20

75

125

8

Auditimi

I

5

30

20

75

125

9

Stazh ose praktikë profesionale

II

5

30

20

75

125

10

Prova Finale

II

15

125

250

375

60

440

900

1500

TOTALI:
☑

160

Plani mësimor sipas veprimtarive Formuese ( A-F) (Tabela 11.1)
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Tabela 11.1

Tipi i Veprimtarisë ( A-F)
Veprimtari në disiplina të
formimit të përgjithshëm
(A)
Veprimtari në disiplina të
formimit karakterizues
(B)
Veprimtari në disiplina të
ngjashme dhe /ose
integruese (C)
Veprimtari në disiplina
me zgjedhje(D)
Njohuri të tjera formuese
si plotësime në gjuhët e
huaja, informatike, stazh
apo praktike (E)
Teza e Diplomës (F)

Lënda/ Moduli
Drejtimi financiar ndërkombëtar

Kreditet
5

Totali
10

Drejtimi i avancuar në financë dhe investime

5

Taksimi
Analizë dhe kontroll i kostos
Standartet ndërkombëtare të raportimit financiar

5
5
5

Kontabilitet i avancuar

5

Auditimi

5

Buxhetimi dhe analiza financiare

5

5

Praktikë Profesionale

5

5

Prova finale

15

15

25

Plani mësimor Master Profesional në “Administrim Biznesi me Profil Financë-Kontabilitet”
☑ Ndryshime në planin mësimor, krahasuar me programet e licencuara
☑ Nuk ka ndryshime në planin mësimor krahasuar me personelin akademik
☑ Plani mësimor i lidhur me personelin akademik përkatës ( shih Tabela 12.1)
Tabela 12.1

Lënda/Moduli

Pedagogu
përgjegjës

Titulli/
grada

Departamenti

Statusi
PAE/PAK

Drejtimi financiar
ndërkombëtar

Altin Muça

Prof. As. Dr.

Ekonomisë dhe
Financës

PAE

Drejtimi i avancuar në
financë dhe investime

Altin Muça

Prof. As. Dr.

Ekonomisë dhe
Financës

PAE

Taksimi

Teuta Çerpja

Dr.

Ekonomisë dhe
Financës

PAE

Buxhetimi dhe analiza
financiare

Elira Hoxha

Dr.

Ekonomisë dhe
Financës

PAE

Analizë dhe kontroll i
kostos

Dritan Fino

Dr.

Ministria e
Financës

PAK
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Standartet
ndërkombëtare të
raportimit financiar

Jorgji Bollano
Lirola Keri

Prof. Dr.
Msc. (Drnt)

Ekonomisë dhe
Financës

PAE
PAK

Robert Celo

Dr.

Ekonomisë dhe
Financës

PAK

Vjollca Karapici

Prof. Dr.

Ekonomisë dhe
Financës

PAK

Kontabilitet i avancuar
Auditimi

☑ Silabuset për çdo lëndë, ku duhen të pasqyrohen këto elementë

Të gjitha programet e lëndëve të Master profesional “Administrim Biznesi me Profil Financë-Kontabilitet”
përmban elementët e mëposhtme:
●

Emërtimi lëndës/Modulit

●

Viti/Semestri ku zhvillohet lënda

●

Emri i pedagogut që do të zhvillojë lëndën

●

Vendi që zë lënda në formimin tërësor të studentit

●

Njohuri paraprake që duhet të ketë studenti për përvetësimin e lëndës

●

Çfarë njohurish dhe aftësish i jep studentit kjo lëndë

●

Temat që do të trajtojë lënda në formimin teorik dhe praktik

●

Ngarkesa në orë në auditor dhe jashtë auditorit si dhe në ECTS

●

Format dhe metodat e mësimdhënies të lëndës dhe raporte midis tyre

●

Format e vlerësimit të studentëve

●

Detyrimet e studentit për lëndën

●

Literaturë e detyruar dhe ajo ndihmëse

☑ Dokumentacioni përkates

Paketa e programeve mësimore të lëndëve
III.F.2 Programi studimit “Master Profesional në Administrim Biznesi me Profil Marketing dhe
Menaxhim Operacionesh” organizimi i tij.
Pjesa përshkrimore
Kriteret dhe procedurat e pranimit janë përcaktuar në rregulloren e studimeve dhe përfshijnë:
●
Të zotërojë një diplomë universitare “Bachelor” ose diplomë tjetër studimi të fituar brenda apo jashtë
vendit, të vlerësuar ekuivalente ose në fusha të përafërta me programin e studimi Master Profesional në
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“Administrim Biznesi” në profilin “Marketing dhe Menaxhim Operacionesh”. Në rastin kur diploma nuk
përputhet me fushën e programit, Departamenti i Biznesit, Menaxhimit dhe Turizmit vlerëson nëse
kualifikimet dhe përvoja e aplikantit janë të mjaftueshme dhe përcakton nëse kandidati duhet të realizojë një
program përafrimi apo provime plotësuese. Njëkohësisht departamenti merr në konsideratë afërsinë me
kërkesat e vendit të punës së kandidatit të punësuar për një kohë të gjatë në atë vend pune
●
Të arrijë rezultate të mira në intervistë nëse kërkohet nga departamenti.
●
Të shprehë qartë qëllimin e ndjekjes së studimeve në programin Master Profesional.
●
Të përballojë shpenzimet e shkollimit.
Renditja e kandidatëve që plotësojnë kriterin e aftësisë së formimit me programin Master Profesional në
“Administrim Biznesi” në profilin “Marketing dhe Menaxhim Operacionesh”, bëhet nisur nga niveli i notës
mesatare të përfundimit të studimeve Bachelor (80% e vlerësimit) dhe shqyrtimit të dosjes nga Komisioni i
specialistëve të departamentit (20% e vlerësimit).
●
Gjithashtu SHLUJ Universiteti Marin Barleti pranon transferime të studentëve në vitet e ndërmjetme
nga shkollat e tjera universitare vendase dhe të huaja, publike ose jo publike dhe lejon transferimin e
studentëve te saj në shkollat e tjera sipas disa procedurave dhe një dokumentacioni të kërkuar, kjo sipas
rregullores së transferimeve dhe udhëzimeve të MASR.
Tregues të matshëm:
 Viti i fillimit, qëllimi dhe objektivat e çdo programi studimi;
 Organizimi i çdo programi studimi (vite, semestra, javë, etj..);
 1 vit akademik ka 30 janë mësimore në audior;
 1 ECTS = 25 orë mësimore pune të studentit;
 1 orë mësimore = 60 minuta;
 Emërtimi i Diplomës për programin e studimit: Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil
Marketing dhe Menaxhim Operacionesh”
 Plani mësimor sipas modelit të tabelës 10.2
 Mënyra e përcaktimit të krediteve (ECTS) për format e studimit për:
▪
▪
▪
▪

Leksionet 10 orë në auditor dhe 15 orë punë e pavaruar e studentit
Seminaret 10 orë në auditor dhe 15 orë punë e pavaruar e studentit
Praktikën Profesionale 75 orë në institucion dhe 50 orë punë e pavarur e studentit
Prova finale 125 orë në auditor dhe 250 orë punë e pavarur e studentit

Tabela 10.2
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për studim individual

1

Hartimi dhe Menaxhimi i Projekteve

I

5

30

20

75

125

2

Menaxhim Strategjik

I

5

30

20

75

125

I

5

30

20

75

125

Nr

Emërtimi i lëndëve

Totali i orëve

Kredite

aktivitete
të tjera (seminare, detyra,
punime,..)
Orë
gjithsej

Semestri

Orë leksione
Orë në
në auditor
auditor për

PLANI MËSIMOR për PROGRAMIN E STUDIMIT MP në “ADMINISTRIM BIZNESI
me pofil MARKETING DHE MENAXHIM OPERACIONESH”
Shpërndarja e ngarkesës
mësimore

Formim bazë

Formim kërkimor
3

Metodat e Kërkimit Shkencor
Formim i specializuar

4

Menaxhimi i Shpërndarjes dhe Kanaleve Marketing

I

5

30

20

75

125

5

Strategji dhe Drejtim Marketingu

I

5

30

20

75

125

6

Sjellje Konsumatore

I

5

30

20

75

125

7

II

5

30

20

75

125

II

5

30

20

75

125

9

Komunikim i Integruar Marketing
Menaxhimi i Operacioneve për Arritjen e Avantazhit
Konkurrues
Praktike Profesionale

II

5

75

50

125

10

Prova Finale

II

15

125

250

375

60

440

900

1500

8

TOTALI:

160

☑ Plani mësimor sipas veprimtarive Formuese ( A-F) (Tabela 11.2)

Tipi i Veprimtarisë ( A-F)
Veprimtari në disiplina të
formimit të përgjithshëm (A)
Veprimtari në disiplina të

Lënda/ Moduli
Hartimi dhe Menaxhimi i Projekteve
Menaxhim Strategjik
Menaxhimi i Shpërndarjes dhe Kanaleve Marketing

Tabela 11.2
Kreditet Totali
5
10
5
5
25
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formimit karakterizues (B)

Veprimtari në disiplina të
ngjashme dhe /ose
integruese (C)
Veprimtari në disiplina me
zgjedhje (D)
Njohuri të tjera formuese si
plotësime në gjuhët e huaja,
informatike, stazh apo
praktike (E)
Teza e Diplomës (F)

Strategji dhe Drejtim Marketingu
Sjellje Konsumatore

5
5

Komunikim i Integruar Marketing
Menaxhimi i Operacioneve për Arritjen e Avantazhit
Konkurrues

5

Metodat e kërkimit shkencor

5

5

Praktikë Profesionale

5

5

Prova finale

15

15

5

Plani mësimor Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil Marketing dhe Menaxhim
Operacionesh”
☑ Ndryshime në planin mësimor, krahasuar me programet e licencuara
☑ Nuk ka ndryshime në planin mësimor krahasuar me personelin akademik
☑ Plani mësimor i lidhur me personelin akademik përkatës ( shih Tabela 12.2)
Pedagogu
përgjegjës

Lënda/Moduli
Hartimi dhe Menaxhimi
i Projekteve

Titulli/
grada

Gazmend Zeneli

Dr.

Menaxhim Strategjik

Semiha Loca

Prof. Assoc.
Dr.

Metodat e Kërkimit
Shkencor

Gazmend Zeneli

Dr.

Menaxhimi i
Shpërndarjes dhe
Kanaleve Marketing

Forcim Kola

Dr.

Strategji dhe Drejtim
Marketingu

Bardhyl Çeku

Prof. Dr.

Departamenti
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit

Statusi
PAE/PAK
PAE

PAE

PAE

PAE

PAK
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Sjellje Konsumatore

Semiha Loca

Prof. Assoc.
Dr.

Komunikim i Integruar
Marketing

Semiha Loca

Prof. Assoc.
Dr.

Menaxhimi i
Operacioneve për
Arritjen e Avantazhit
Konkurrues

Forcim Kola

Dr.

Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit

PAE

PAE

PAE

☑ Programet për çdo lëndë të Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil Marketing dhe

Menaxhim Operacionesh” përmbajnë elementët e mëposhtëm:
☑

 Emërtimi lëndës/Modulit
 Viti/Semestri ku zhvillohet lënda
 Emri i pedagogut që do të zhvillojë lëndën
 Vendi që zë lënda në formimin tërësor të studentit
 Njohuri paraprake që duhet të ketë studenti për përvetësimin e lëndës
 Çfarë njohurish dhe aftësish i jep studentit kjo lëndë
 Temat që do të trajtojë lënda në formimin teorik dhe praktik
 Ngarkesa në orë në auditor dhe jashtë auditorit si dhe në ECTS
 Format dhe metodat e mësimdhënies të lëndës dhe raporte midis tyre
 Format e vlerësimit të studentëve
 Detyrimet e studentit për lëndën
 Literaturë e detyruar dhe ajo ndihmëse
☑ Dokumentacioni përkates: Paketa e programeve mësimore të lëndëve

III.F.3 Programi studimit “Master Profesional në Administrim Biznesi me Profil Lidership dhe
Menaxhim i Burimeve Njerëzore” organizimi i tij.
Pjesa përshkrimore
Kriteret dhe procedurat e pranimit janë përcaktuar në rregulloren e studimeve dhe përfshijnë:
●
Të zotërojë një diplomë universitare “Bachelor” ose diplomë tjetër studimi të fituar brenda apo jashtë
vendit, të vlerësuar ekuivalente ose në fusha të përafërta me programin e studimi Master Profesional në
“Administrim Biznesi me profil Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore”. Në rastin kur diploma nuk
përputhet me fushën e programit, Departamenti i Biznesit, Menaxhimit dhe Turizmit vlerëson nëse
kualifikimet dhe përvoja e aplikantit janë të mjaftueshme dhe përcakton nëse kandidati duhet të realizojë një
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program përafrimi apo provime plotësuese. Njëkohësisht departamenti merr në konsideratë afërsinë me
kërkesat e vendit të punës së kandidatit të punësuar për një kohë të gjatë në atë vend pune
●
Të arrijë rezultate të mira në intervistë nëse kërkohet nga departamenti.
●
Të shprehë qartë qëllimin e ndjekjes së studimeve në programin Master Profesional.
●
Të përballojë shpenzimet e shkollimit.
Renditja e kandidatëve që plotësojnë kriterin e aftësisë së formimit me programin Master Profesional në
“Administrim Biznesi me profil Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore”, bëhet nisur nga niveli i notës
mesatare të përfundimit të studimeve Bachelor (80% e vlerësimit) dhe shqyrtimit të dosjes nga Komisioni i
specialistëve të departamentit (20% e vlerësimit).
Gjithashtu SHLUJ Universiteti Marin Barleti pranon transferime të studentëve në vitet e ndërmjetme nga
shkollat e tjera universitare vendase dhe të huaja, publike ose jo publike dhe lejon transferimin e studentëve te
saj në shkollat e tjera sipas disa procedurave dhe një dokumentacioni të kërkuar, kjo sipas rregullores së
transferimeve dhe udhëzimeve të MASR.
Tregues të matshëm:
 Viti i fillimit, qëllimi dhe objektivat e çdo programi studimi;
 Organizimi i çdo programi studimi (vite, semestra, javë, etj..);
 1 vit akademik ka 30 janë mësimore në audior;
 1 ECTS = 25 orë mësimore pune të studentit;
 1 orë mësimore = 60 minuta;
 Emërtimi i Diplomës për programin e studimit: Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil
Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore”
 Plani mësimor sipas modelit të tabelës 10.3
 Mënyra e përcaktimit të krediteve (ECTS) për format e studimit për:
▪
▪
▪
▪

Leksionet 10 orë në auditor dhe 15 orë punë e pavaruar e studentit
Seminaret 10 orë në auditor dhe 15 orë punë e pavaruar e studentit
Praktikën Profesionale 75 orë në institucion dhe 50 orë punë e pavarur e studentit
Prova finale 125 orë në auditor dhe 250 orë punë e pavarur e studentit

Seme
stri
Kredi
te

Tabela 10.3
PLANI MËSIMOR për PROGRAMIN E STUDIMIT MP në “ADMINISTRIM BIZNESI
me profil LIDERSHIP DHE MENAXHIM I BURIMEVE NJERËZORE”
Nr
Shpërndarja e ngarkesës
Emërtimi i lëndëve
.
mësimore
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Totali i orëve

për studim individual

aktivitete
të tjera (seminare, detyra,
punime,..)
Orë
gjithsej

Orë leksione
Orë në
në auditor
auditor për

Raport i Vlerësimit të Brendshëm i SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”

Formim bazë
1

Etika e Biznesit

I

5

30

20

75

125

2

Menaxhim Strategjik

I

5

30

20

75

125

I

5

30

20

75

125

Formim kërkimor
3

Metodat e kërkimit shkencor
Formim i specializuar

4

E Drejta Sociale

I

5

30

20

75

125

5

Menaxhim Strategjik i Burimeve Njerëzore

I

5

30

20

75

125

6

Sjellje Organizative

I

5

30

20

75

125

7

Menaxhim i Performancës së Burimeve Njerëzore

II

5

30

20

75

125

8

Menaxhim i Shpërblimit

II

5

30

20

75

125

9

Praktike Profesionale

II

5

75

50

125

10

Prova Finale

II

15

125

250

375

60

440

900

1500

TOTALI:

160

☑ Plani mësimor sipas veprimtarive Formuese ( A-F) (Tabela 11.3)
Tabela 11.3

Tipi i Veprimtarisë ( A-F)
Veprimtari në disiplina të formimit të përgjithshëm
(A)

Veprimtari në disiplina të formimit karakterizues
(B)

Lënda/ Moduli
Etika e biznesit
Menaxhim Strategjik
E Drejta Sociale
Menaxhim Strategjik i Burimeve
Njerëzore
Sjellje Organizative
Menaxhim i Performancës së
Burimeve Njerëzore

Kreditet
5
5
5

Totali
10

5
5

25

5
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Menaxhim i Shpërblimit

5

Veprimtari në disiplina të ngjashme dhe /ose
integruese (C)
Veprimtari në disiplina me zgjedhje (D)

Metodat e kërkimit shkencor

5

5

Njohuri të tjera formuese si plotësime në gjuhët e
huaja, informatike, stazh apo praktike (E)

Praktikë Profesionale

5

5

Teza e Diplomës (F)

Prova finale

15

15

Plani mësimor Master Profesional në “Administrim Biznesi” në profilin “Lidership dhe Menaxhim i
Burimeve Njerëzore”
☑ Ndryshime në planin mësimor, krahasuar me programet e licencuara
☑ Nuk ka ndryshime në planin mësimor krahasuar me personelin akademik
☑ Plani mësimor i lidhur me personelin akademik përkatës ( shih Tabela 12.3)
Tabela 12.3

Lënda/Moduli

Pedagogu
përgjegjës

Titulli/
grada

Departamenti

Statusi
PAE/PAK

Etika e Biznesit

Edlira Lloha

MSH

Drejtësisë

PAE

Menaxhim Strategjik

Semiha Loca

Prof. Assoc.
Dr.

Metodat e Kërkimit
Shkencor

Gazmend Zeneli

Dr.

Bajram Yzeiri

Prof. Assoc

E Drejta Sociale
Menaxhim Strategjik i
Burimeve Njerëzore

Teuta Nunaj

Dr.

Sjellje Organizative

Migena Kapllanaj

Dr.

Menaxhim i
Performancës së
Burimeve Njerëzore

Lavdërim Sahitaj

Dr.

Teuta Çerpja

Dr.

Menaxhim i Shpërblimit

Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Drejtësisë
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Shkenca Sociale
dhe Edukimit
Biznesit,
Menaxhimit dhe
Turizmit
Ekonomisë dhe
Financës

PAE

PAE
PAE
PAE
PAE
PAK
PAE

☑ Programet për çdo lëndë të Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil Lidership dhe
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Menaxhim i Burimeve Njerëzore” përmbajnë elementët e mëposhtme:
 Emërtimi lëndës/Modulit
 Viti/Semestri ku zhvillohet lënda
 Emri i pedagogut që do të zhvillojë lëndën
 Vendi që zë lënda në formimin tërësor të studentit
 Njohuri paraprake që duhet të ketë studenti për përvetësimin e lëndës
 Çfarë njohurish dhe aftësish i jep studentit kjo lëndë
 Temat që do të trajtojë lënda në formimin teorik dhe praktik
 Ngarkesa në orë në auditor dhe jashtë auditorit si dhe në ECTS
 Format dhe metodat e mësimdhënies të lëndës dhe raporte midis tyre
 Format e vlerësimit të studentëve
 Detyrimet e studentit për lëndën
 Literaturë e detyruar dhe ajo ndihmëse
☑ Dokumentacioni përkates: Paketa e programeve mësimore të lëndëve

Vlerësimi sipas Standardeve
Standardi I.1 - Institucioni ofron programe studimesh në përputhje me misionin dhe qëllimin e tij.
Kriteri 1
Programi Master profesional “Administrim Biznesi me profile: FinancëInstitucioni ofron programe të akredituara
Kontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe Menaxhim
të studimeve, të organizuara në module dhe të
Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të
vlerësuara në kredite, sipas Sistemit Europian të
Paluajtshme dhe Sigurime” i është nënshtruar procedurës së vlerësimit
Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve
paraprak të ASCAL, kur është hapur në bazë të VKM Nr. 564, datë
(ECTS);
28.05.2009 dhe të Urdhërit Nr. 259, datë 12.05.2010 të Ministrit të
Arsimit dhe të Shkencës. Programi është i organizuar në lëndë mësimore,
të cilat janë të vlerësuara me kredite, sipas Sistemit Evropian të
Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS).
Kriteri 2
Sasia mesatare e krediteve të grumbulluara gjatë
Plani mësimor i këtij programi, për çdo profil të tij parashikon ngarkesën
një viti nga një student që ndjek një program
me 60 kredite për vit akademik.
studimi me kohë të plotë është 60 kredite;
Standardi I.2 - Programet e studimeve janë në përputhje me strategjinë për zhvillim të institucionit.
Kriteri 1
Programi Master profesional profesional “Administrim Biznesi me
Programet e studimeve janë përshtatur me
profile: Financë-Kontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing
strategjinë për zhvillim të institucionit;
dhe Menaxhim Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime
Njerëzore; Prona të Paluajtshme dhe sigurime”është përshtatur me
strategjinë për zhvillimin e institucionit. Programi ka përcaktuar objektiva
që përputhen me strategjinë e zhvillimit të institucionit, objektiva që janë
të shprehur qartë, të realizueshëm dhe të matshëm.
Kriteri 2
Programi Master profesional “Administrim Biznesi me profile: FinancëProgramet e studimeve të ciklit të dytë “Master i
Kontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe Menaxhim
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Shkencave”, “Master i arteve të bukura” apo
“Master Profesional” i pajisin studentët që
zotërojnë diplomën universitare “Bachelor” me
njohuri të thelluara, teorike dhe praktike, si dhe
trajnim për kërkim shkencor apo trajnim të
mirëfilltë profesional;

Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime” i pajis studentët me njohuri të thelluara
teorike me aftësi praktike, me aftësi për kërkim shkencor dhe i trajnon
për profesionin. Kjo dëshmohet në komponentët e planit mësimor dhe
në përmbajtjen e programeve të lëndëve mësimore.

Kriteri 3
Programet e studimeve “Master i Shkencave” ose
“Master i arteve të bukura” dhe “Master
Profesional” synojnë të zgjerojnë njohuritë e
fituara në ciklin e parë të studimeve;

Programi Master profesional “Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe Menaxhim
Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime”ngrihet mbi bazën e programeve Bachelor në
Financë Kontabilitet dhe të atij në Menaxhim Biznesi, por synon një
specializim të thelluar në fushën profesionale të Administrim Biznesit.

Kriteri 4
Programet e integruara të studimeve të ciklit të
dytë ( në mjekësi, stomatologji, farmaci,
veterinari, arkitekturë) i pajisin studentët me
njohuri të thelluara dhe kompetenca shkencore,
teorike dhe praktike, si dhe trajnim për kërkim
shkencor sipas fushës. Pas përfundimit të tyre si
dhe përfundimit me sukses të provimit të
shtetit për programin specifik, studentët fitojnë
të drejtën e ushtrimit të një profesioni të
rregulluar sipas ligjit në fuqi;
Kriteri 5
Programet e studimeve të këtij cikli i pajisin
studentët me kompetenca të përgjithshme dhe
profesionale që synohen të arrihen apo të
zgjerohen gjatë zhvillimit të tij;

Kriteri 4 nuk aplikohet për këtë program

Programi Master profesional “Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe Menaxhim
Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime” i pajis studentët me njohuri të thelluara
teorike dhe praktike. Programi synon që studentët në përfundim të
studimeve të zotërojnë kompetencat të cilat janë të pasqyruara në
Rregulloren e Studimeve.

Kompetencat e përgjithshme dhe profesionale për Programin
Master profesional në “Administrim Biznesi me profil FinancëKontabilitet” janë si më poshtë:
Kompetenca të përgjithshme
Të zotërojë kapacitetin për analizë dhe sintezë;
Të zotërojë kapacitetin për të zbatuar njohuritë në praktikë;
Të zotërojë kapacitetitin për t’u përshtatur në situata e reja;
Të zotërojë aftësi të menaxhimit të informacionit nga burime të
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ndryshme;
Të zotërojë afësi të përshtatjes ndaj punës në grup
Kompetenca specifike
Të analizojnë operacionet kontabël dhe financiar të bizneseve;
Të analizojnë dhe interpretojnë pasqyrat financiare;
Të njohin mirë kuadrin legjislativ te referimit;
Të hartojnë pasqyra financiare sipas SKK dhe SNK.
Kompetenca të transferueshme
Të zotërojë aftësinë të shkruajë plane dhe raporte;
Të zotërojë aftësinë të përgatisë dhe vlerësojë evidence;
Të jete aktiv ne debate dhe diskutime;
Të zotërojë aftësinë për të reflektuar.

Kompetencat e përgjithshme dhe profesionale për Programin
Master profesional në “Administrim Biznesi me profil
Marketing dhe Menaxhim Operacionesh” janë si më poshtë:
Kompetenca të përgjithshme
Të zotërojë kapacitetin për të gjeneruar ide të reja;
Të zotërojë aftësi për të punuar në grup;
Të zotërojë kapacitetin për të zbatuar njohuritë në praktikë;
Të zotërojë kapacitetin për analizë dhe sintezë;
Të zotërojë kapacitetin për të organizuar dhe planifikuar;
Të zotërojë kapacitetin për t’u përshtatur në situate të reja;
Të zotërojë aftësi për të komunikuar.
Kompetenca specifike
Të zotërojë aftësi të menaxhimit të informacionit;
Të zotërojë aftësi për të menaxhuar kohën, burimet njerëzore;
Aftësi për të gjykuar dhe marrë vendime operacionale;
Aftësi për të menaxhuar projektet, operacionet dhe strategjitë si
operacionale dhe marketing;
Aftësi për t’u përshtatur me teknologjitë, mjetet e sistemeve operacionale
të sotme dhe në kushtet e një mjedisi gjithnjë në ndryshim.
Kompetenca të transferueshme
Në përfundim të Programit Master, studenti duhet të:
Të prodhojë dhe interpretojë raporte;
Të vlerësojë në mënyrë kritike evidenca;
Zotërojë aftësinë për të marrë pjesë dhe përballuar debate, diskutime;
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Të zhvillojë aftësi negocimi;
Të zotërojë aftësi reflektimi.

Kompetencat e përgjithshme dhe profesionale për Programin
Master profesional në “Administrim Biznesi me profil
Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore” janë si më poshtë:
Kompetenca të përgjithshme
Të zhvillojë aftësi të mira në drejtimin dhe menaxhimin e ekipeve të
punës;
Të zotërojë kapacitetin për analizë dhe sintezë;
Të zotërojë kapacitetin për të zbatuar njohuritë në praktikë;
Të zotërojë kapacitetitin për t’u përshtatur në situata të reja;
Të zotërojë aftësi të menaxhimit të informacionit nga burime të
ndryshme;
Të zotërojë aftësi të përshtatjes së punës në grup dhe të asaj individuale.
Kompetenca specifike
Studentët aftësohen lidhur me:
Të zotërojë njohuritë që lidhen me lidershipin dhe menaxhimin e
burimeve njerëzore;
Të njohin praktikat e matjes së performancës në punë, të shpërblimit, si
dhe kuadrin legjislativ që rregullon marrëdhëniet e punës;
Të përdorin metodat dhe teknikat e zhvillimit dhe të komunikimit në
fushën e burimeve njerëzore;
Të kenë aftësitë e nevojshme që të veprojnë në mënyrë individuale ose në
ekip për të menaxhuar në mënyrë koherente dhe me metoda të
përshtatëshme problemet që lidhen me burimet njerëzore
Kompetenca të transferueshme
Në përfundim të Programit Master, studenti duhet të:
Të zotërojë aftësi teknike dhe profesionale për të përgatitur plane dhe
raporte;
Të zotërojë aftësi për përgatitjen, vlerësimin dhe analizimin e
evidencave;
Të jetë aktiv në debate dhe diskutime;
Të zotërojnë aftësi të negociimit;
Të zotërojnë aftësi të reflektimit.
Kriteri 6
Programet e studimeve “Master i Shkencave” ose
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“Master i arteve të bukura” dhe programet e
integruara të studimeve të ciklit të dytë
krijojnë baza të qëndrueshme njohurish për
studimet e ciklit të tretë - doktoratës, duke
përfshirë aftësimin për kërkimin shkencor dhe
plotësimin e parakushteve (njohuri, aftësi dhe
kompetenca) për pranimin në ciklin e tretë të
studimeve;
Kriteri 7
Programet e studimeve “Master Profesional”
kanë objektiva të qartë profesionalë, të
justifikueshëm, të arritshëm, me synime të qarta
për arritjen e kualifikimit të nevojshëm dhe në
përputhje me kërkesat e tregut të punës.

Kriteri nuk aplikohet për këtë program studimi.

Programi Master Profesional “Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe Menaxhim
Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime” ka vendosur objektiva të qartë profesionalë të
justifikueshëm të arritshëm me synime të qarta për arritjen e kualifikimit
të nevojshëm dhe në përputhje me kërkesat e tregut të punës
- Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil
Financë-Kontabilitet” ka si objektiv të përgatisë studentët nëpërmjet
referencave teorike dhe metodave aplikative për të qenë të suksesshëm në
analizën dhe vlerësimin financiar të operacioneve kontabël të bizneseve
që operojnë në fusha të ndryshme.
- Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil
Marketing dhe Menaxhim Operacionesh” ka përcaktuar si objektiva që në
përfundim të programit studentët duhet të pajisen me aftësitë e
nevojshme për të bërë gjykime profesionale, për të marrë vendime
operacionale, vendime menaxheriale si dhe me aftësi organizative. Të
kenë aftësi praktike të hartimit dhe zbatimit të planeve marketing, të
organizimit të fushatave marketing si dhe aftësi për të vlerësuar
efektivitetin e fushatave të komunikimit.

- Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profil
Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore” ka përcaktuar si objektiva
që nw përfundim të programit studentët duhet të zotërojnë njohuri më të
thella të stileve të lidershipit dhe të ndikimit të tyre tek individët edhe tek
ekipet e punës si dhe të jenë të aftë të trajtojnë në mënyrë profesionale
dhe të efektshme çështje të drejtimit, të menaxhimit të burimeve
njerëzore dhe të marrjes së vendimeve.
Standardi I.9 - Programet e studimeve synojnë ruajtjen e vlerave kulturore kombëtare dhe interesave kombëtare.
Kriteri 1
Programi master nuk bie ndesh me interesat kombëtare. Ai synon të
Institucioni ofron programe studimi që nuk bien
përgatisë specialistë të aftë që të punojnë për zhvillimin e vendit.
ndesh me interesat kombëtare;
Kriteri 2
Programi i studimeve synon të ndihmojë në ruajtjen e vlerave kulturore
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Programet e studimeve synojnë të ndihmojnë
kombëtare. Këtë e realizon nëpërmjet theksimit të vlerave kombëtare në
ruajtjen e vlerave kulturore kombëtare.
çdo lëndë mësimore.
Standardi I.4 - Programet e studimeve ofrohen në përshtatje me nivelin e studimeve.
Kriteri 1
Objektivat e këtij programi studimi përputhen me nivelin e studimeve të
Përmbajtja dhe renditja e objektivave të
ciklit të dytë në të cilin ofrohen.
programeve të studimeve synojnë arritjen e
qëllimeve të tyre në përputhje me nivelin e
Në profilin e Financë Kontabilitet:
studimeve në të cilin ofrohen ato;
Në aspektin e njohurive, ky profil përmban njohuri shumë të specializuara,
disa prej të cilave në nivel të avancuar bashkëkohor në fushën e financëkontabilitetit dhe shërbejnë si bazë për një të menduar, kërkim origjinal,
analizë kritike.
Në aspektin e aftësive, profili zhvillon aftësi të specializuara për të zgjidhur
problemet, për kërkim të aplikuar, për të zhvilluar procedura të reja.
Në aspektin e kompetencave, profili Financë Kontabilitet formon dhe
zhvillon kompetenca të përgjithshme, speciale dhe të transferueshme të
cilat mundësojnë menaxhim dhe transformim të konteksteve të punës,
qëndrim të pavarur, performancë të efektshme.
Në profilin e Marketing dhe Menaxhim Operacionesh:
Në aspektin e njohurive, profili i studimit Marketing dhe Menaxhim
Operacionesh përmban njohuri shumë të specializuara, disa prej të cilave
në nivel të avancuar bashkëkohor në fushën e marketingut dhe
menaxhimit dhe shërbejnë si bazë për një të menduar, kërkim origjinal,
analizë kritike.
Në aspektin e aftësive, ky profil zhvillon aftësi të specializuara për të
zgjidhur problemet, për kërkim të aplikuar, për të zhvilluar procedura të
reja.
Në aspektin e kompetencave, profili formon dhe zhvillon kompetenca të
përgjithshme, speciale dhe të transferueshme të cilat mundësojnë
menaxhim dhe transformim të konteksteve të punës, qëndrim të pavarur,
performancë të efektshme
Në profilin e Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore:
Në aspektin e njohurive, profili i studimit Lidership dhe Menaxhim Burime
Njerëzore përmban njohuri shumë të specializuara, disa prej të cilave në
nivel të avancuar bashkëkohor në fushën e menaxhimit të burimeve
njerëzore dhe shërbejnë si bazë për një proces të menduarit origjinal, për
kërkim dhe analizë kritike.
Në aspektin e aftësive, profili zhvillon aftësi të specializuara për të zgjidhur
problemet, për kërkim të aplikuar dhe për zhvillimin e procedura të reja.
Në aspektin e kompetencave, ky profil formon dhe zhvillon kompetenca të
përgjithshme, speciale dhe të transferueshme, të cilat mundësojnë
menaxhim dhe transformim të konteksteve të punës, qëndrim të pavarur
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dhe performancë të efektshme.
Për të përmbushur këtë standard SHLUJ UMB është mbështetur në
metodologjinë e përpunuar në kuadrin e Projektit Evropian Tuning dhe
në dokumentet e Procesit të Bolonjës, veçanërisht në Përshkruesit e
Dublinit.
Vlerësimi i studentëve realizohet përmes disa formave: vlerësim i
vazhduar (detyrë kursi, studim rasti, projekt, analizë dokumenti, etj.)
provim përfundimtar (me gojë ose me shkrim). Skema e e vlerësimit
është parashikuar në Rregulloren e Studimeve të secilit profil dhe çdo
program lënde.

Kriteri 2
Metodate vlerësimit të studentëve
nëpërmjet kontrollit të vazhdueshëm të njohurive
me anë të testeve me përgjigje alternative apo
provimeve përfundimtare dëshmojnë ecurinë
dhe arritjet e studentëve për ciklin përkatës të
studimeve.
Standardi I.5 - Programet e studimeve synojnë të arrijnë dimensione ndërkombëtare.
Kriteri 1
Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi me profile:
Programet e studimeve mbështeten në përvojën
Financë-Kontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe
disavjeçare dhe praktikat e mira të vendeve
Menaxhim Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime
europiane;
Njerëzore; Prona të Paluajtshme dhe Sigurime”është hartuar duke
mbajtur parasysh përvojën e disa universiteteve me të cilat SHLUJ
UMB bashkëpunon, si të Universitetit të Kardifit, të Universitetit të
Bolonjës, të Universitetit të Udinëes si dhe të Universitetit Clemson
në SHBA.
Kriteri 2
Programi i ofruar përmban elemente që respektojnë standardet më të
Programet e studimeve janë ndërkombëtarisht
mira ndërkombëtare të kurrikulës universitare, të përcaktimit të
konkurruese për nga elementet që përmbajnë (të
krediteve, të kritereve të pranimit dhe përpiqet t’i integrojë me vlerat
dhëna të përgjithshme, objektivat kryesorë, plani
më të mira të arsimit universitar në Shqipëri. Programi i studimit
mësimor, kreditet, kushtet e pranimit në tometodat e
përmbush kriterin për të qenë i konkurrueshëm ndërkombëtarisht
vlerësimit, kriteret dhe procedurat e tranferimit të
për nga elementët e përmbajtjes pasi ai përfshin rubrikat, si: të dhëna
krediteve e njohurive të fituaara, diplomat që jepen në të përgjithshme, misionin, objektivat, rezultatet e të nxënit, planin
përfundim etj.) duke afirmuar vlerat e arsimit
mësimor, organizimin mbi bazën e krediteve, përcaktimin e kritereve
universitar në Shqipëri;
të pranimit, metodologjinë e mësimdhënies dhe të vlerësimit,
përcaktimin e kritereve dhe procedurave të transferimit të krediteve.
Kriteri 3
Programi i ofruar është ndërtuar në frymën e përgjithshme të
Programet e studimeve janë hartuar në përputhje
legjislacionit dhe direktivave të BE për arsimin e lartë. Vlen të vihet
me objektivat e përcaktuar në legjislacionin dhe
në dukje se programi është bazuar në përvojën e Projektit evropian
direktivat e BE-së për arsimin e lartë dhe profesionet e TUNING.
rregulluara.
Standardi I.6 - Programet e studimeve përfshijnë aftësimin profesional dhe kërkimin shkencor.
Kriteri 1
Programi i ofruar i studimeve synon pajisjen e studentëve me aftësi
Programet e studimeve të ciklit të dytë dhe programet profesionale dhe të kërkimit në të gjithë fushën e administrim
e integruara të studimeve të ciklit të dytë
biznesit. Aftësimi praktik realizohet si nëpërmjet komponentit të
përfshijnë aftësimin profesional dhe kërkimin
praktikës ashtu edhe trajtimin profesional të rasteve konkrete.
shkencor;
Ndërsa aftësimi për kërkimin shkencor realizohet si nëpërmjet
lëndës së posaçme të metodave të kërkimit, të elementeve të
kërkimit të të gjitha lëndëve dhe të provës finale që kërkohet në
trajtën e një kërkimi të aplikuar.
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Kriteri 2
Programet e studimeve hartohen në përputhje me
profiling e
Institucionit të Arsimit të Lartë dhe strategjinë e tij për
zhvillim;
Kriteri 3
Personeli akademik angazhohet në punën
kërkimore shkencore për realizmin e programeve të
studimeve;

Programi përputhet plotësisht me profilin e SHLUJ UMB dhe me
strategjinë e zhvillimit të këtij institucioni.

Dokumentacioni i Programit master, dosjet personale të pedagogëve
dhe lista e të dhënave për kërkimin shkencor dëshmojnë se
pedagogët e këtij programi janë të angazhuar në veprimtarinë
kërkimore shkencore dhe veprimtaria e tyre në fushën e kërkimit
integrohet me mësimdhënien dhe ndihmon në realizimin e synimeve
të programit të studimeve.
Veprimtaria e personelit akademik të Programit përputhet me
synimet që ka përcaktuar programi. Shih listën e të dhënave për
kërkimin shkencor që disponon Departamentet dhe Zyra e Rektorit.

Kriteri 4
Puna kërkimore e personelit akademik të angazhuar
për realizimin e programit të studimeve përkon me
synimet për arritjen e qëllimeve të tij.
Standardi I.7 - Programet e studimeve “Master Profesional” ofrohen në përputhje me nevojat e tregut të punës.
Kriteri 1
Mbështetur në kërkime të tregut të punës të realizuara nga ShLUJ
Programet e studimeve të ciklit të dytë “Master
UMB, tregu i punës në Shqipëri ka nevojë për specialistë të fushës
Profesional” ofrohen në përputhje me nevojat e tregut
së financës, kontabilitetit, marketingut, menaxhimit, pasurive të
të punës;
paluajtshme dhe sigurimeve. Transformimi që ka pësuar vendi ynë
Kriteri 2
duke u orientuar drejt ekonomisë së tregut në 20 vitet e fundit dhe
Programet e studimeve të ciklit të dytë “Master
kërkesa për të zotëruar metodologjitë e reja ka kërkuar e kërkon në
Profesional” synojnë të plotësojnë nevojat në sektorët
vijim specialistë që të njohin parimet dhe praktikat e ekonomisë së
përkatës të ekonomisë vendase apo të huaj.
tregut dhe të përshtaten shpejt në shoqërinë e bazuar në dije dhe
ekonomi. Njëkohësisht synimi i Shqipërisë për t’u integruar në BE
kërkon zotërimin e standardeve evropiane në fushën e financës dhe
kontabilitetit. Kjo kërkesë e përligj programin.
Standardi I.8 - Programet e studimeve marrin parasysh nevojat e tregut të punës.
Kriteri 1
Programi i studimit përputhet me synimin e strategjisë kombëtare
Programet e studimeve marrin parasysh nevojat e tregut për transformimin e shoqërisë në një shoqëri gjithnjë e më
të punës, dhe hartohen në përputhje me synimet
demokratike sipas modeleve më të përparuara bashkëkohore.
strategjike të zhvillimit ekonomik kombëtar;
Kriteri 2
SHLUJ UMB ka kryer investigime të tregut dhe anketime për
Institucioni, për vlerësimin e nevojave të tregut të
kërkesat e tregut vendas dhe rajonal për financierë dhe kontabilistë,
punës, kryen një studim tregu, i cili përfshin:
për kërkesat e punëdhënësve, ka siguruar të dhëna për IAL që
a. mundësitë e punësimit të studentëve në tregun
ofrojnë programe në financë-kontabilitet. Informacioni i mbledhur
vendas ose atë rajonal, kombëtar a ndërkombëtar;
ka mundësuar parashikimin e numrit të studentëve të mundshëm
b. kërkesat e punëdhënësve;
për të ndjekur programin.
c. një parashikim të përafërt për numrin e pritshëm të
studentëve që mund të regjistrohen në këtë program;
d. numrin e të regjistruarve në programe të ngjashme në
institucionet simotra.
Standardi I.12 - Kohëzgjatja dhe numri i krediteve për programet e studimeve të këtij cikli janë në përputhje
me me ligjin nr. 9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
Kriteri 1
Ky kriter nuk aplikohet për këtë program.
Programet e studimeve “Master i Shkencave”
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realizohet me 120 kredite europiane ECTS, ku
përfshihen 30-40 kredite europiane ECTS për projektin
kërkimor dhe tezën që duhet përgatitur në përfundim të
këtyre programeve të studimeve. Kohëzgjatja normale e
tyre është 2 vite akademike;
Kriteri 2
Programet e studimeve “Master Profesional”
realizohen me 60-90 kredite europiane ECTS.
Kohëzgjatja normale e tyre është 1-1.5 (një deri në një
vit e gjysmë) vite akademike.

Programi realizohet me 60 kredite, ECTS. Plani mësimor i këtij
programi ka 40 kredite për pjesën teorike nga të cilat 10 kredite
për formimin bazë, 25 për formimin e specializuar, 5 kredite për
formimin kërkimor, 5 kredite për praktikën dhe 15 kredite për
provën finale. Kohëzgjatja normale e këtij programi është 1 (një)
vit.

Kriteri 3
Programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë
përfundojnë me marrjen e diplomës “Master i
Shkencave”. Ato realizohen me jo më pak se 300 kredite Ky kriter nuk aplikohet për këtë program.
europiane ECTS (360 kredite europiane ECTS për
studimet në fushën e mjekësisë). Kohëzgjatja normale e
programeve të integruara të studimeve është jo më pak
se 5 vite akademike (6 vite për studimet në fushën e
mjekësisë).
Standardi II.8 - Programet e studimeve të ciklit të dytë dhe programet e integruaratë studimevetë ciklit të dytë
parashikojnë një plan diplomimi.
Kriteri 1
Rregullorja e Studimeve për Programin përcakton kushtet dhe
Plani i diplomimit shpjegon mënyrën e diplomimit në
procedurën e diplomimit. Po ashtu Paketa e Provës Finale është
përfundim të studimeve brenda afatit të parashikuar;
një dokument i cili parashikon rregulla për realizimin e diplomimit.
Në planin mësimor të Programit janë parashikuar 15 kredite për
provën finale, provim përfundimtar ose temë diplome per
studentet me mesatare mbi 9.5, sikuder specifikuar ne Udhezimin
e Rektorit Nr. 18, date 18.01.2016.
Kriteri 2
Për realizimin e programeve të studimeve “Master i
Ky kriter nuk aplikohet për këtë program.
Shkencave” janë parashikuar 30-40 kredite për projektin
kërkimor dhe tezën.
Standardi II.6 - Institucioni siguron menaxhimin efikas të informacionit në lidhje me programet e studimeve.
Kriteri 1
Që në ditën e fillimit të studimeve, studentëve u jepet rregullorja e
Informacioni i ofruar për programet e studimeve,
modulet dhe syllabuset është lehtësisht i konsultueshem studimeve, plani mësimor, programet e lëndëve, orari i mësimit,
ndërsa paketa e praktikës dhe e provës finale jepen në periudhën
për studentët;
para fillimit të tyre. Gjithashtu studentët mund të informohen
nëpërmjet broshurave, fletëpalosjeve dhe faqes së internetit të
SHLUJ UMB.
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Kriteri 2
Informacioni për programet e studimit, modulet dhe
syllabuset ofrohet në forma të ndryshme të shkruara dhe
elektronike.

Informacioni për programet e studimit i ofrohet studentëve në
formë të shkruar dhe elekronikei aksesueshëm në portalin e
studentit dhe është i publikuar në faqen zyrtare të internetit të
SHLUJ UMB.

Konkluzionet e Vlerësimit
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë si dhe dhe Zyra e Studimeve Master kanë
administruar shumë mirë programin e studimit Master profesional në “Administrim Biznesi me
profile: Financë-Kontabilitet; Shërbime Bankare e Financiare; Marketing dhe Menaxhim
Operacionesh; Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore; Prona të Paluajtshme dhe Sigurime”.
Programi Master është ndërtuar që t’i shërbejë ruajtjes së vlerave kulturore dhe interesave kombëtare.
Programi i trajton, mbështet dhe i kultivon këto vlera nëpërmjet përmbajtjes mësimore, kërkimit dhe
veprimtarive. Programi i studimit dhe programet e lëndëve kanë informacionin e kërkuar sipas
standardeve. Departamenti përgjegjës ka bërë nje shpërndarje korrekte të ngarkesës mësimore në
kredite duke respektuar standardet e kërkuara.
SHLUJ UMB ofron një informacion të shumëllojshëm lidhur me programet e studimit MSH për
kriteret e pranimit, procedurën e aplikimit, planin mësimor, programet lëndore, praktikën, provën
finale, vlerësimin, politikën e zhvillimit strategjik, veprimtarinë kërkimore, sociale dhe kulturore,
rregulloren e studimeve. Informacioni ofrohet nëpermjet zyrave të informacionit, nëpërmjet
fletëpalosjeve, broshurave, faqes së internetit.
Standardet e këtij aspekti janë përmbushur plotësisht.
8.

Mësimdhënia

Pjesa përshkrimore
Mësimdhënia në këtë program studimi organizohet duke kombinuar disa forma. Forma bazë është ajo e
kombinimit të leksioneve, seminareve, prazantimeve të detyrave të studenteve, prezantimi i videove të
ndryshme në varësi të temave dhe diskutimit në lidhje me to. Leksionet zhvillohen me ndihmën e
prezantimeve të temave që trajtohen me power-point. Studentët aktivizohen përgjatë gjithë semestrit në
debate, në gjenerimin e ideve, në teste, ushtrime praktike e profesionale. Sa i takon vlerësimit përgjithësisht
përqindjet variojnë sipas lëndëve dhe kritereve që përdoren. Gjithashtu studentët bëhen pjesë e projekteve të
Fakultetit apo qendrave kërkimore të UMB.
a.

Tregues të matshëm:
☑ Ngarkesa totale në auditor për format e mësimdhënies (Tabela 13)
Tabela 13
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Programi i Studimit master profesional në Administrim Biznesi me profil Financë Kontabilitet
Format e mësimdhënies
Orët totale në auditor
a.
Leksione
240
b.
Seminare
160
c.
Ushtrime
d.
Laboratore
e.
Praktikë lëndore
f.
Praktikë profesionale (në institucion)
75
g.
Prova finale
125
Në total
600
☑

Format e kontrollit të njohurive (Tabela 14)
Tabela 14

Format e kontrollit të njohurive
Ndjekja e lëndës dhe pjesmarrja aktive
Plotësimi i detyrimeve (laboratorike, detyrave të kursit)
Provimi ndërmjetëm
Provimi përfundimtar
Në total

Pjesa (në %) ndaj totalit
5 - 10%
20 - 30 %
20 – 40%
40 – 60%
100%

☑ Aktivizimi i studenteve në komponentët e aktivitetit të njësisë etj. (Tabela 15)
Tabela 15

Aktiviteti shkencor i IAL
Për punime shkencore individuale të pedagogëve te departamentit
Për projekte shkencore në rang Departamenti
Për projekte shkencore në rang Fakulteti
Për projekte shkencore në bashkëpunim me të tjerë

Numri i studentëve të aktivizuar
6
4
5
5

9. Studentët
Pjesa përshkrimore
Çështjet që lidhen me politikën e pranimit të studentëve, me kriteret dhe procedurat e pranimit, me statusin e
studentëve, të drejtat dhe përgjegjësite e studentëve, përgjegjësitë e SHLUJ UMB për studentët janë të
rregulluara në Rregulloren e studimeve për Programin, Kreu V dhe VI.
a.

Tregues të matshëm për profilin Financë Kontabilitet:
☑ Procedurat e pranimit të studentëve
☑ Kushte specifike të pranimit të studentëve
☑ Cilesia në hyrje dhe në dalje të studentëve (tabela 16.1)
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Tabela 16.1

MP në Administrim
Biznesi me Profil
Financë-Kontabilitet

Studentë të
regjistruar ne vitin
e parë
(për
herë të parë)

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

26
17
18
22
17
20
120

Totali

☑

Nota
mesatare në
regjistrim

Studentë te diplomuar
në vitin e parë (pa vite
përsëritëse)

6.8
7.1
6.8
6.6
7
6.4
6.78

19
13
15
19
13
0
79

Nota Mesatare

8.1
8.2
7.7
8.3
8.4
Në proces
8.14

Të dhëna për punësimin e studentëve (Tabela 17.1)
Tabela 17.1

MP në Administrim
Biznesi me profil
Financë Kontabilitet
2012-2013

b.

Numri total i të punësuarëve
(jo në përputhje me diplomën)

19

Numri total i të
punësuarëve (në përputhje
me diplomën)
6

2013-2014

13

4

2

2014-2015

15

5

4

2015-2016

19

9

7

2016-2017

13

6

2

2017-2018

Në proces

Numri total i
të diplomuarve

3

Tregues të matshëm për profilin Marketing dhe Menaxhim Operacionesh:
☑ Procedurat e pranimit të studentëve
☑ Kushte specifike të pranimit të studentëve
☑ Cilesia në hyrje dhe në dalje të studentëve (tabela 16.2)
Tabela 16.2
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MP në Administrim
Biznesi me Profil
Marketing dhe
Menaxhim Operacionesh

Studentë të
regjistruar ne vitin
e parë(për herë të
parë)

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

14
12
12
19
15
21
93

Totali

☑

Nota
mesatare në
regjistrim

Studentë te diplomuar
në vitin e parë (pa vite
përsëritëse)

7.6
7.3
6.1
7
6.5
6.5
6.83

11
8
9
12
10
0
50

Nota Mesatare

7.6
8
8.3
7.3
6.7
Në proces
7.58

Të dhëna për punësimin e studentëve (Tabela 17.2)
Tabela 17.2

MP në Administrim
Biznesi me profil
Marketing dhe
Menaxhim Operacionesh
2012-2013

c.

Numri total i
të
diplomuarve

Numri total i të
punësuarëve (në përputhje
me diplomën)

Numri total i të punësuarëve
(jo në përputhje me diplomën)

11

4

2

2013-2014

8

3

1

2014-2015

9

3

3

2015-2016

12

5

4

2016-2017

10

4

3

2017-2018

Në proces

Tregues të matshëm për profilin Lidership dhe Menaxhim i Burimeve Njerëzore:
☑ Procedurat e pranimit të studentëve
☑ Kushte specifike të pranimit të studentëve
☑ Cilesia në hyrje dhe në dalje të studentëve (tabela 16.3)
Tabela 16.3
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MP në Administrim
Biznesi me Profil
Lidership dhe Menaxhim
Burime Njerëzore

Studentë të
regjistruar ne vitin
e parë
(për
herë të parë)

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

12
20
11
21
11
8
83

Totali

☑

Nota
mesatare në
regjistrim

Studentë te diplomuar
në vitin e parë (pa vite
përsëritëse)

6.7
7.2
7.1
7
6.9
6.6
6.92

6
8
7
14
11
0
46

Nota Mesatare

8
8.1
8.3
8.2
7.5
Në proces
8.02

Të dhëna për punësimin e studentëve (Tabela 17.3)
Tabela 17.3

MP Administrim Biznesi
me Profil
Lidership dhe Menaxhim
Burime Njerëzore
2012-2013

Numri total i
të
diplomuarve

Numri total i të
punësuarëve (në përputhje
me diplomën)

Numri total i të punësuarëve
(jo në përputhje me diplomën)

6

2

2

2013-2014

8

3

1

2014-2015

7

3

2

2015-2016

14

6

3

2016-2017

11

5

4

2017-2018

Në proces

Vlerësimi sipas standardeve
Standardi IV.1 - Studentët kanë të drejtë të ndjekin programet e studimeve të ciklit të dytë dhe
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë.
Kriteri 1
Pranimi në programet master profesional bëhet në përputhje me
Studentët që ndjekin programet e
legjislacionin në fuqi për pranimet në arsimin e lartë. Në Rregulloren e
studimeve “Master i Shkencave”
programit, në kreun V “Pranimi i studentëve” janë parashikuar pesë
apo “Master
Profesional”
nene, të cilat paraqesin rregullat për politikën e pranimit, kriteret e
zotërojnë së paku diplomën
universitare “Bachelor” dhe kanë
pranimit të studentëve, dokumentacionin e pranimit, procedurat e
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grumbulluar 180 kredite ECTS;

përzgjedhjes dhe procedurat e pranimit.
Në kreun V, neni 32 përcaktohet se kandidati duhet të zotërojë një
diplomë universitare “Bachelor”, ose diplomë tjetër studimi të fituar
brenda apo jashtë vendit, të vlerësuar ekuivalente me të në fushën
përkatëse ose në fusha që lidhen me programin për të cilin aplikon. Në
rastin kur diploma nuk përputhet me fushën e programit të kërkuar,
secili prej Departamenteve që mbulojnë profilet e studimit, përkatësisht
Departamenti i Ekonomisë dhe Financës dhe Departamenti i Biznes
Menaxhim Turizëm, vlerësojnë nëse kualifikimet dhe përvoja në fushë
janë të mjaftueshme apo përcakton nëse kandidati duhet të realizojë një
program përafrimi.

Kriteri 2
Pranimi në programet e integruara
të studimeve bëhet në përputhje me
ligjin nr. 9741, datë 21.5.2007, “Për
arsimin e lartë në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar dhe akteve
nënligjore në fuqi;
Kriteri 3
Studentët plotësojnë kriteret e
pranimit të përcaktuara nga
institucioni;
Kriteri 4
Studentët e këtyre programeve të
studimit japin deri në diplomim
edhe provimin
e gjuhës angleze mbi bazën
e
testeve të njohura ndërkombëtare.
Për programet e studimeve “Master
Profesional” niveli i gjuhës angleze
është B2, ndërsa për programet e
studimeve “Master i Shkencave”
dhe programet e integruara të
studimeve të ciklit të dytë niveli i
gjuhës angleze është C1, sipas
Kuadrit Europian të Gjuhëve.
Kriteri 5
Institucioni vlerëson herë pas here
politikat e pranimit dhe ndikimin e
tyre në përparimin e mëtejshëm të
studentëve në programin e
studimit, si dhe harton plane të
mundshme për ndryshimin e
kritereve të pranimit.

Kriteri nuk aplikohet për këtë program

Studentët e pranuar i kanë plotësuar kriteret e përcaktuara në
Rregulloren e Studimeve. Departamentet kanë bërë përzgjedhjen e
studentëve bazuar në të dhënat e tyre personale.

Mbështetur në Ligjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor
në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe specifikimeve
të tij për pranimin në programet e studimit master professional, kërkesa
për njohjen e certifikuar të gjuhës së huaj të mos jetë si kriter pranimi.
(Vendimi i Senatit te ShLUJ UMB 7/16, date 11.05.2016)

SHLUJ UMB ka vlerësuar politikat e pranimit dhe i ka ndryshuar ato në
përputhje me ndryshimet që i janë bërë legjislacionit të arsimit të lartë,
kërkesave të tregut të punës dhe standardeve të cilësisë së institucionit.
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Standardi IV. 2 - Institucioni informon studentët në lidhje me: statusin e institucionit, të programeve
të studimeve që ofron dhe me politikat e punësimit.
Kriteri 1
SHLUJ UMB ka dy zyra që japin informacion për mundësitë e punësimit
Studentëve u jepet informacion
për mundësitë për punësim pas dhe ofrojnë shërbimin e këshillimit. Zyra e Alumnit dhe Karrierës
diplomimit në përfundim të këtyre siguron një pikë fokusimi për studentët, komunitetin e gjerë universitar
dhe botën e punës. Ajo mbështet në mënyrë aktive të diplomuarit në
programeve të studimeve;
planet e tyre për karrierën dhe përshtatjen me tregun e punës. Mes
studentëve që ndjekin karriera me profil të lartë, ka prej tyre që pas
diplomimit nga SHLUJ UMB sot punojnë në institucione qeveritare,
japin leksione në universitetet e tjera shqiptare, etj.
Kriteri 2
Studentëve u jepet informacion
Zyra e Zhvillimit Kurrikular dhe Cilësisë, i informon studentët për
për akreditimin e institucionit dhe
akreditimin e institucionit, të programeve të studimit, për procedurat e
të programeve të studimeve që
njohjes dhe vlefshmërisë së diplomave brenda dhe jashtë vendit.
ofrohen si edhe për njohjen
Studentëve u jepet informacion për mundësitë për punësim pas
dhe vlefshmërinë, brenda dhe
diplomimit në përfundim të këtyre programeve të studimeve.
jashtë vendit, të diplomës së
lëshuar nga ky insttucion;
Kriteri 3
Zyra e Alumnit dhe Karrierës u ofron studentëve këshillime, por më
Studentëve u ofrohet shërbimi i
shumë atyre që përfundojnë studimet e ciklit të parë.
këshillimit të karrierës.
Standardi IV. 3 - Institucioni, kur aplikon për vlerësimin dhe akreditimin për herë të dytë,
disponon statistika në lidhje me numrin e studentëve që ndjekin programet e studimeve të ciklit të
dytë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë.
Kriteri 1
SHLUJ UMB ka statistika vjetore për numrin e të diplomuarve në
Institucioni disponon statistika
programet e studimeve që kanë përfunduar.
vjetore për numrin e të
diplomuarve në programet e
- Në profilin Financë-Kontabilitet, gjatë viteve 2012-2018 janë rregjistruar
studimeve që kanë përfunduar;
në këtë program studimi gjithsej 120 studentë, nga këta janë diplomuar
vetëm 79.
Për vitin akademik 2017-2018 janë regjistruar 20 studentë. Ende nuk ka
studentë të diplomuar.
- Në profilin Marketing dhe Menaxhim Operacionesh , gjatë viteve 20122018 janë rregjistruar në këtë program studimi gjithsej 93 studentë, nga
këta janë diplomuar vetëm 50.
Për vitin akademik 2017-2018 janë regjistruar 21 studentë. Ende nuk ka
studentë të diplomuar.
- Në profilin Lidership dhe Menaxhim Burimeve Njerezore , gjatë viteve
2012-2018 janë rregjistruar në këtë program studimi gjithsej 83 studentë,
nga këta janë diplomuar vetëm 46.
Për vitin akademik 2017-2018 janë regjistruar 8 studentë. Ende nuk ka
studentë të diplomuar.
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Kriteri 2
Institucioni disponon statistika
vjetore për numrin e
studentëve të regjistruar në
programet e studimeve të ciklit të
dytë dhe në programet e
integruara të studimeve të ciklit
të dytë, tërheqjet nga programi, si
dhe largimet para përfundimit të
programit apo mospërfundimin
me sukses të vitit akademik;

SHLUJ UMB ka statistika vjetore të plota.
- Për programin e studimit të ciklit të dytë Master Profesional në
Administrim Biznesi profili Financë Kontabilitet disponohen këto të dhëna:
Mesatarja në hyrje: 6.78
Mesatarja në dalje: 8.14 (deri në këtë moment, ende në proces)
Larguar: Asnjë
Diplomuar: 79
Të padiplomuar: 41
Gjithsej 120
- Për programin e studimit të ciklit të dytë Master Profesional në
Administrim Biznesi profili Marketing dhe Menaxhim Operacionesh disponohen
këto të dhëna:
Mesatarja në hyrje: 6.83
Mesatarja në dalje: 7.58(deri në këtë moment, ende në proces)
Larguar: 1
Diplomuar: 50
Të padiplomuar: 43
Gjithsej 93
- Për programin e studimit të ciklit të dytë Master Profesional në
Administrim Biznesi profili Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore
disponohen këto të dhëna:
Mesatarja në hyrje: 6.92
Mesatarja në dalje: 8.02 (deri në këtë moment, ende në proces)
Larguar: Asnjë
Diplomuar: 46
Të padiplomuar: 37
Gjithsej 83

Kriteri 3
Institucion disponon të dhëna për
ecurinë akademike të studentëve
që nga pranimi deri në diplomim.

SHLUJ UMB ka të dhëna për ecurinë akademike të studentëve që nga
pranimi deri në diplomim. Këto të dhëna ruhen në regjistrin e arritjeve
akademike. Njëkohësisht disponohen edhe të dhëna për performancën e
studentëve dhe për mesataret e ponderuara në përfundim të studimeve, e
dhënë kjo që shënohet në pasqyrën e rezultateve të studentit që
diplomohet. Të dhënat i disponon Sekretaria Mësimore e studimeve
master.
Standardi IV. 4 - Institucioni disponon një bazë të dhënash në lidhje me statistikat e punësimit
të studentëve që janë diplomuar pas përfundimit të programeve e studimeve të ciklit të dytë dhe
programeve të integruara të studimeve të ciklit të dytë.
Kriteri 1
Institucioni mban një bazë të
SHLUJ UMB ka një bazë të dhënash për punësimin e studentëve pas
dhënash të studentëve të
diplomimit të tyre.
punësuar pas përfundimit të
programeve të studimeve të
Raporti i vlerësimit të brendshëm i programit të ciklit të dytë të studimeve Master profesional në Administrim Biznesi me profile: FinancëKontabilitet, Shërbime Bankare dhe Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime Njerëzore, Prona të
Paluajtshme dhe Sigurime

|79

Shkolla e Lartë Universitare Jopublike Universiteti Marin Barleti.

Raport i Vlerësimit të Brendshëm i SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”
ciklit të dytë apo të
programeve të integruara të
studimeve të ciklit të dytë si
dhe për vendet e punësimit të
tyre;
Kriteri 2
Aktualisht SHLUJ UMB bashkëpunon me Clemson University për
Institucioni mban një bazë të
doktoraturën që ky universitet ofron në Shqipëri dhe në kuadrin e
dhënash për studentët që
përgjegjësive administrative ka një bazë të dhënash për studentët që
vazhdojnë studimet e mëtejshme
ndjekin studimet doktorale.
në ciklet e tjera të studimeve etj.
Standardi IV. 5 - Institucioni informon studentët në mënyrë të vazhdueshme dhe të detajuar, në
lidhje me programet e studimeve.
Kriteri 1
Studentët informohen në
mënyrë të detajuar për
Sekretaria mësimore dhe personeli akademik informon në mënyrë të
programet e studimeve, afatin e
vazhdueshme studentët për programet e studimeve, afatin e përfundimit
përfundimit dhe organizimin e
dhe organizimin e programit, statusin e akreditimit të programit.
programit, statusin e akreditimit
të programit;
Kriteri 2
Studentët informohen për
Studentët informohen për rezultatet e vlerësimit gjatë programit dhe do të
rezultatet e vlerësimit gjatë
informohen edhe në përfundim të programit.
dhe në përfundim të programit;
Kriteri 3
Përgjegjësi i modulit diskuton
Pedagogët u japin vazhdimisht studentëve feedback për rezultatet
hapur me studentët rezultatet e
akademike dhe u komunikojnë vlerësimet.
këtyre vlerësimeve.
Standardi IV. 6 - Institucioni angazhon personelin e tij për përkujdesjen ndaj studentëve.
Kriteri 1
Institucioni u ofron këshillim
studentëve, ndjek ecurinë e tyre
SHLUJ UMB i ndihmon studentët për çështje të procesit mësimor
dhe i ndihmon për trajtimin dhe
nëpërmjet këshillimit që ofron Zyra e Alumnit dhe Karrierës, secili
zgjidhjen e çështjeve dhe
departament, secili pedagog.
problematikave që lidhen me
procesin mësimor;
Kriteri 2
Institucioni (nëpërmjet zyrës për
këshillimin e karrierës) ndihmon
Zyra e Alumnit dhe Karrierës dhe koordinatori i programit u japin
studentët në përzgjedhjen e
ndihmë studentëve në përzgjedhjen e institucioneve apo kompanive për
institucionit në të cilin ata do të
zhvillimin e praktikës profesionale.
zhvillojnë praktikën profesionale,
në rastet kur parashikohet një e
tillë.
Konkluzionet e Vlerësimit
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SHLUJ UMB ndjek një politikë që respekton të drejtat e studentëve, u asiston atyre në çështje
mësimore, të praktikës profesionale. Regjistrimi, menaxhimi dhe ruajtja e të dhënave të studentëve
kryhen elektronikisht dhe me shkrim dore. Veprimtaria e një sërë zyrave si Zyra e Alumnit dhe
Karrierës, Zyra e Masterave dhe Sekretaria Mësimore e bashkërendojnë punën për të ofruar shërbimet
që lidhen me studentët.
SHLUJ UMB ka politika dhe kritere të qarta për pranimin e studentëve, të pasqyruara në rregulloren
e studimit të programit. SHLUJ UMB ka shqyrtuar herë pas here politikat e pranimit dhe ndikimin e
tyre në përparimin e mëtejshem të studentëve në programin e studimit si dhe ka bërë ndryshimet
përkatëse. SHLUJ UMB informon studentët në mënyrë të detajuar për programet e studimeve, afatin
e përfundimit dhe organizimin e programit, statusin e akreditimit të programit. Këshillimi bëhet
nëpërmjet seancave, ndërsa informimi nëpërmjet publikimit të dokumentave dhe rezultateve të
akredimit. Për këtë qëllim shërbejnë rregullorja e programit, broshurat, faqja e internetit, takimet e
drejtpërdrejta. Studentët informohen për rezultatet e vlerësimit gjatë dhe në përfundim të programit.
Kjo realizohet nga pedagogët e lëndës dhe Sekretaria Mësimore e programeve master.
SHLUJ UMB ka statistika vjetore për numrin e të diplomuarve në programet e studimeve që kanë
përfunduar. Institucioni disponon statistika vjetore për numrin e studentëve të regjistruar në
programet e studimeve të ciklit të dytë si dhe largimet para përfundimit të programit apo
mospërfundimin me sukses të vitit akademik. Institucioni ka të dhëna për ecurinë akademike të
studentëve që nga pranimi deri në diplomim. Të dhënat janë të regjistruara në Regjistrin Themeltar,
në Regjistrin e Rezultateve Akademike, në Regjistrimin e Diplomave, në Regjistin e Indeksit. Të
dhënat janë edhe në variantin elektronik. Të dhënat statistikore i raportohen MAS, ASCAL dhe
Rektoratit.
Standardet që lidhen me të drejtat e studentëve janë përmbushur plotësisht.

POLITIKA E KËRKIMIT SHKENCOR.

Kërkimi shkencor
Pjesa përshkrimore
SHLUJ “Universiteti “Marin Barleti” ka një politikë të kërkimit dhe strukturat e posaçme të kërkimit për
përmbushjen e kësaj politike. Në UMB funksionon Instituti i Kërkimit dhe Zhvillimit "Barleti" (BIRD) si
Instituti Shqiptar për Çështje Publike (AIPA) dhe Instituti i Edukimit Barleti (IEB). Institutet synojnë të
realizojnë qëllimin e tyre nëpërmjet kryerjes së punës studimore e kërkimore, trajnimeve, kurseve e
konsultave, shërbimeve, veprimtarisë botuese dhe realizimit të projekteve të nivelit të lartë në të mirë dhe
interes të publikut. UMB ka krijuar hap pas hapi të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të nxitur dhe
mbështetur veprimtarinë kërkimore-shkencore ndërdisiplinore cilësore të strukturave të UMB-së,
Instituteve. SHLUJ UMB, AIPA, BIRD dhe IEB, synojnë të bashkëpunojnë me institucione të tjera
kërkimore-shkencore si dhe agjencitë e zhvillimit në rajon e më gjerë për organizimin e veprimtarive të
përbashkëta si dhe të bëhen pjesëmarrës aktiv në rrjetet ndërkombëtare të institucioneve të kërkimit dhe
zhvillimit. Institutet janë ngritur posaçërisht për t'i shërbyer qëllimit kryesor të kërkimit, duke u bërë krahu
kryesor i SHLUJ “Universiteti “Marin Barleti” në këtë drejtim. Institutet janë njësi të angazhuara tërësisht
në kërkimin që fokusohet jo vetëm në organizimin e mirë dhe rritjen e kapaciteteve të universitetit, por
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edhe në krijimin e një mjedisi të angazhuar në kërkim brenda tyre, që mbështet përpjekjet kërkimore dhe
gjenerimin e një tërësie rrethanash të volitshme për kërkimin në kontekstin e gjerë socio-ekonomik të
Shqipërisë. Ato përpiqen që të ruajnë balancën në zhvillimin e trinomit arsim - kërkim - inovacion, në
përputhje me kriteret dhe standartet e BE-së.
Një ndër objektivat kryesore të ShLUJ UMB dhe Instituteve është realizimi, nëpërmjet stafit të brendshëm
dhe atij të atashuar, i kërkimeve cilësore në fushat e veprimtarisë që mbulohen prej tyre, jo vetëm në
bashkëpunim me njëri-tjetrin, por edhe me institucione të tjera kërkimore-shkencore brenda dhe jashtë
vendit. Vetë stafi akademik i “Universitetit “Marin Barleti”” realizon punë kërkimore-shkencore kryesisht
si staf i angazhuar pranë qendrave, departamenteve apo instituteve, si punonjës kryesorë kërkimorëshkencorë, lektorë apo koordinatorë projektesh kërkimore.
Si pjesë e strategjisë kërkimore janë përcaktuar këto detyra për institutet e kërkimit:
•

Hartojnë strategjitë kryesore të kërkimit dhe etikës në kërkim;

•

Inkurajojnë krijimin e një gjenerate të re kërkuesish shkencorë në fushat e politikave mjedisore, sociale
dhe ekonomike;

•

Inkurajojnë partneritetin dhe integrimin e të rinjve në komunitet, për gjetjen e alternativave që do të
mundësojnë kohezionin social dhe zhvillimin e qëndrueshëm;

•

Marrin pjesë në programet që financojnë projekte kërkimi nga donatorë të ndryshëm brenda dhe
jashtë vendit;

•

Nxisin krijimin e një aleance të suksesshme midis aktorëve kryesorë në vend, për të mundësuar një
dialog të vazhdueshëm midis tyre mbi reformat ekonomike dhe zhvillimin e integruar ekonomik në
vend dhe më gjerë;

•

Sjellin më afër komunitetin e biznesit me botën akademike, ofrojnë konsulencë dhe shërbime të
drejtpërdrejta për komunitetin e biznesit, veçanërisht ato që lidhen me zhvillimin e SME-ve,
teknologjinë e informacionit, kërkimin, zhvillimin, inovacionin si dhe ekonominë e bazuar në dije;

Kërkimi shkencor është një nga drejtimet kryesore të SHLUJ UMB i cili realizohet sipas kategorive të
mëposhtme:
•

Kërkimi akademik - i cili ka si qëllim prodhimin dhe organizimin e dijes, zhvillimin e teorive të reja
dhe promovimin e forcimin e veprimtarive kërkimore në shërbim të mjedisit akademik, të bazuara në
metodologji të reja e të mirëfillta shkencore;

•

Kërkimi i orientuar drejt praktikës - kërkimi që prodhon dije të reja dhe që kontribuon nga ana e tij në
përparimin e efektshëm. Së bashku me praktikat në lidhje me çështje të ndryshme kjo kategori do të
mbështetet nga metodologji të bazuara në vëzhgime të thelluara dhe nga afër të situatave komplekse,
raste studimore, anketime ose racionalizim të përvojës së akumuluar konsultative.

•

Zhvillimi dhe inovacioni pedagogjik - ka të bëjë me futjen dhe përdorimin e metodologjive
pedagogjike, mjeteve të edukimit dhe materialeve e teknikave mësimore inovative.

Studimet kërkimore shkencore në SHLUJ UMB kryhen në veçanti, në fushat e mëposhtme:
1) tregu i brendshëm;
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2) kohezioni social;
3) siguria e ushqimit dhe konsumatorit;
4) zhvillimi i qëndrueshëm;
5) çështjet ekonomike dhe monetare;
6) rinia, edukimi dhe formimi profesional;
7) punësimi dhe çështjet sociale;
8) ndërmarrjet;
9) mjedisi;
10) marrëdhëniet me jashtë;
11) të drejtat e njeriut;
12) marrëdhëniet institucionale;
13) politikat dhe zhvillimet rajonale;
14) zhvillimi rural
15) Çështjet gjinore
Në të gjitha kategoritë tematike të sipërpërmendura, veprimtaria kërkimore - shkencore synon të:
•

trajtojë problemet kryesore që lidhen me interesat e drejtpërdrejta të të gjithë anëtarëve të shoqërisë;

•

përdorë perspektivat ndërkombëtare krahasuese në edukim, duke zhvilluar vlerat e shanseve të
barabarta dhe të mirën e përbashkët;

•

kontribuojë në reformat në sektorin publik, në kuptimin e marrëdhënieve dhe lidhjeve midis teorisë
dhe praktikës në arsimim, duke e vënë theksin në mënyrë të veçantë tek lidhja midis edukimit dhe
çështjeve sociale;

•

rrisë standardin e kërkimit duke:


promovuar standardet më të larta në cilësinë e kërkimit si edhe integritetin etik në punën
kërkimore;

orientuar kërkimin në të gjitha fushat dhe kategoritë;

përcjellë debatet publike për edukimin nëpërmjet kontributit të pavarur të mbështetur në
punën kërkimore duke mirëpritur dhe mbështetur partneritetin me agjencitë lokale, kombëtare dhe
ndërkombëtare me qëllim që të promovojë të mirat publike në edukim;
Personeli akademik i SHLUJ UMB trajnohet në mënyrë të vazhdueshme dhe asistohet në realizimin e
kualifikimeve brenda dhe jashtë institucionit, brenda dhe jashtë vendit, në lidhje me zhvillimet e fundit mbi
kërkimin shkencor si dhe teknologjinë e kërkimit. E gjithë veprimtaria kërkimore si dhe kualifikimet e stafit
pasqyrohen dhe do të vazhdojnë të pasqyrohen në përditësimin në mënyrë të vazhdueshme të kurrikulave të
SHLUJ UMB.
Institutet mundësojnë formimin dhe trajnimin e studentëve të UMB nëpërmjet kurseve dhe moduleve të
ofruara në fushat e veprimtarisë së qendrave kërkimore-shkencore te tij dhe strukturave të tjera të UMB.
Gjithashtu studentët përditësohen me kërkimet më të fundit të realizuara nga SHLUJ UMB dhe institutet
nëpërmjet aktiviteteve të organizuara brenda dhe jashtë kampusit si dhe botimeve të ndryshme të cilët
pasqyrojnë rezultatet e punës kërkimore.
Angazhimi në projektet e kërkimit dhe përgatitja e tezave në fushën e administrimit të biznesit në përfundim të
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studimeve master, i aftëson ata për të qenë më të pavarur në gjetjen e zgjidhjeve dhe përballimin e kërkesave të
një ekonomie inovative
Universiteti dhe institutet ofrojnë për studentët e të gjitha niveleve informacione për mundësitë që ofrohen për
kualifikimin e tyre nga universitete dhe qendra të tjera kërkimore dhe shkencore brenda dhe jashtë vendit si
dhe i mbështesin ata në procesin e aplikimit.
Studimet dhe hulumtimi i zhvilluar nga stafi akademik i UMB publikohen periodikisht në revistën
"Gjeopolitika", si dhe në revista të tjera të njohura ndërkombëtarisht. Revista "Gjeopolitika" publikohet
fokusohet në çështje tematike të rëndësisë bashkëkohore.
Këtë vit, Departamenti i Ekonomisë dhe Financës në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar të Kontabilitetit
dhe ACCA organizoi workshop-in me temë “Mundësitë e Karrierës në Financë Kontabilitet”
Tregues të matshëm:
☑

Të dhëna për kërkimin shkencor
Tabela 18

Aktivitete të planifikuara individuale dhe në rang institucioni në dy vitet e fundit
1

Numri i botimeve nga personeli akademik efektiv i
IAL

2 tekste mësimore
2 monografi
82 botime shkencore (artikuj)

2

Numri i projekteve kërkimore të fituara

17 projekte të fituara

3.

Numri i projekteve të zbatuara

11 projekte të zbatuara

4.

Numri i aktiviteteve shkencore të organizuara nga
IAL

19 aktivite shkencore

5.

Numri i pjesëmarrësve në aktivitete shkencore
brenda IAL

115 studentë
25 pedagoge gjithsej

Numri i kërkimit shkencor me procesin mësimor

Të gjithë studentët dhe pedagogët e këtij
programi janë përfshirë në forma të ndryshme
në kërkimin shkencor

6.

7.

Numri i studentëve të përfshirë në kërkimin
shkencor

Të gjithë studentët dhe pedagogët e këtij
programi janë përfshirë në forma të ndryshme
në kërkimin shkencor; Përmendim p.sh
angazhimin e pedagogeve së bashku me
studentët si pjesëmarrës me punime shkencore
në konferenca apo artikuj të publikuar në
revista shkencore
- Botim në revistë
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Zeneli, G., Betaj, R., Gjuzi, A., Kola, H. 2015.
Participatory Mapping as an approach to
address policy challenges in the management
and use of forest and pasture lands. (in
Albanian with English summary). Geopolitics,
10:110-120
- Prezantime në konferenca
Delia, S., Delia, B., Zeneli, G., 2017. A cry for
help: The need for qualified services in the field
of physical activity. In: “Good Society – A
Multidimensional
Approach”.
12th
International annual conference of the
Albanian Institute of Sociology. Tirana,
Albania. November 17- 18, 2017.
Zeneli, G., Muzhaqi, B., Loca, S. 2017.
Product Attributes Influencing Consumer
Choice of Italian Wine in Albania. In: 9th
International Conference “The Economies of
Balkan and Eastern Europe Countries in the
Changed world”, EBEEC 2017. April 28-30,
Piraeus Greece
8.

Numri i çmimeve kombëtare

-

☑ Dokumentacioni Përkatës
☑ Marrëveshje të bashkëpunimit
☑ Dosje të veprimtarive kërkimore

Vlerësimi sipas Standardeve
Standardi III.3 - Personeli akademik angazhohet në veprimtari shkencore të organizuara në kuadër të
programit të studimeve.
Kriteri 1
Personeli akademik që mbulon programin e studimit publikon
Personeli akademik publikon rregullisht
rregullisht artikuj, materiale shkencore në disiplinën përkatëse.
artikuj, materiale shkencore në disiplinën
Kjo dëshmohet në dosjet personale, por edhe në të dhënat
përkatëse;
statistikore të SHLUJ UMB.
Kriteri 2
Veprimtaria kërkimore e personelit akademik përbën një
Personeli akademik, nëpërmjet angazhimeve
kontribut për zhvillimin e kërkimit të aplikuar në fushën e
në këto veprimtari jep ndihmesën e tij në
administrimit ne pergjithesi dhe administrimit të biznesit në
zhvillimin e shkencës ose në zhvillimin e
veçanti.
sektorëve të prodhimit apo të shërbimit.
Standardi III.4 - Institucioni ofron programe mësimdhënieje edhe në gjuhë të huaj, me një personel
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akademik të kualifikuar.
Kriteri 1
Personeli akademik që angazhohet në
mësimëdhënie në gjuhë të huaj ka kryer
studimet universitare në atë gjuhë ose
zotëron një certifikatë për njohje të avancuar
të saj;

Programi i studimit Administrim Biznesi në të gjitha profilet e
tij, ofrohet në gjuhën shqipe. Institucioni nuk ofron programe
studimi në gjuhë të huaj.
Për një periudhë një mujore gjatë vitit 2015, Dr. Gazmend
Zeneli, pedagog i Departamentit Biznes Menaxhim e
Turizëm, ishte i ftuar në Universitetin e Arkansas- Shkolla
Clinton për Shërbimet Publike (UACS), ku zhvilloi një cikel
leksionesh me studentët e programit Master të kësaj shkolle.
Në leksionin e hapur me titull “Is There Hope for the Global
Environment in the Long Run?”, Dr. Zeneli u fokusua në
çështjet më të ndjeshme mjedisore si edhe në politikat dhe
legjislacionin mjedisor në Bashkimin Evropian
Gjatë periudhës 20.11.2016 - 02.12.2016, në kuadër të
programit “KA1 – International Mobility for staff teaching
and training activities”, departamenti i Ekonomisë dhe
Financës dhe Departamenti i Biznes Menaxhim e Turizëm,
kanë angazhuar 2 pedagogë të departamenteve të cilët
zhvilluan një cikël leksionesh në “IES Ribeira do Louro”,
Spanjë.

Kriteri 2
Personeli akademik që angazhohet në
Programi i studimit ofrohet në gjuhën shqipe. Institucioni nuk
mësimëdhënie në gjuhë të huaj ka një përvojë ofron programe studimi në gjuhë të huaj.
në mësimdhënie në atë gjuhë, prej së paku
një semestri.
Standardi III.10 - Institucioni angazhohet për kualifikimin e vazhdueshëm dhe të mëtejshëm të
personelit të tij.
Kriteri 1
SHLUJ UMB organizon aktivietete që synojnë kualifikimin
Institucioni organizon programe
dhe zhvillimin profesional të personelit akademik. Instituti i
Specifike për kualifikimin e mëtejshëm
Edukimit, prorektori për kërkimin shkencor dhe studimet
profesional të personelit akademik e të
pasuniversitare kanë realizuar disa herë trajnime me stafin
personelit mësimor- shkencor;
akademik mbi aftësimin për përdorimin e metodologjisë
bashkëkohore të mësimdhënies, për hartimin e programeve
lëndore, për specifikat e mësimdhënies me të rriturit, për
njohjen me prirjet e zhvillimit të arsimit të lartë, për
bashkëpunimin me biznesin. Në seancat e kualifikimit janë
ftuar edhe pedagogët e jashtëm.
Tashmë është bërë traditë në SHLUJ UMB organizimi i
lektoriumit, kur profesorë dhe akademikë të fushave të
ndryshme mbajnë leksione të hapura për stafin akademik mbi
tema që lidhen me ekspertizën e tyre.
Aktivitetet e formimit të stafit janë paraqitur në sitin
elektronik të ShLUJ UMB.
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Stafi akademik ka qenë pjesë dhe ka përfituar nga pjesëmarrja
në trajnime të organizuara në kuadrin e projekteve të
ndryshme të zbatuara nga ShLUJ UMB, si psh, Projekti
Tempus që trajnoi stafin akademik mbi të drejtat e njeriut dhe
integrimin e të drejtave në arsimin e lartë , si edhe Projekti
QAinAL, i cili ka në fokus përmirësimin e cilësisë në
mësimdhënie.
Kriteri 2
Personeli akademik i SHLUJ UMB është mbështetur për
Institucioni u ofron personelit akademik dhe
kualifikime të mëtejshme brenda ose jashtë vendit. Disa
atij mësimor-shkencor mundësinë e
pedagogë kanë fituar specializime afatshkurtër jashtë vendit.
kualifikimeve të mëtejshme brenda dhe jashtë
vendit.
Standardi III.11 - Institucioni disponon një bazë të dhënash në lidhje me veprimtarinë
kërkimore-shkencore të personelit akademik të tij.
Kriteri 1
SHLUJ UMB disponon të dhënat për studimet shkencore të
Institucioni disponon një bazë të dhënash të
pedagogëve të programit master. Këto të dhëna përfshijnë
studimeve shkencore të personelit akademik
pjesëmarrjen dhe kumtimet në konferenca, artikujt shkencorë.
të angazhuar në këtë program studimi;
Kriteri 2
Institucioni disponon një bazë të
dhënash për botimet (tekste, monografi,
libra, artikuj apo kumtesa në konferenca)
brenda e jashtë vendit të personelit akademik
të angazhuar në këtë program studimi;
Kriteri 3
Institucioni disponon një bazë të dhënash
për projektet kërkimore shkencore
kombëtare e ndërkombëtare në të cilat ka
marrë ose merr pjesë personeli akademik i
angazhuar në këtë program studimi.

SHLUJ UMB disponon të dhënat për botimet e pedagogëve
të programit të studimit. Të dhënat që disponohen për
botimet përfshijnë tekste, botime studimesh, artikuj apo
kumtesa.
SHLUJ UMB disponon të dhënat për projektet kërkimore
shkencore kombëtare e ndërkombëtare në të cilat ka marrë
ose merr pjesë personeli akademik i angazhuar në këtë
program.

KONKLUZIONET E VLERËSIMIT
SHLUJ UMB ka hartuar dhe zbaton një politikë të kërkimit shkencor dhe ka ngritur struktura
që e mbështesin realizimin e kësaj politike. Kërkimi shkencor është një element i ngarkesës së
pedagogëve në SHLUJ UMB: Tregues të veprimtarisë kërkimore janë konferencat shkencore,
botimet në revista, kërkimet e dy instituteve kërkimore, punimet e studentëve të programeve
master.
Pedagogët kanë kryer kërkime, të cilat i kanë prezantuar në konferencat e organizuara nga vetë
institucioni ose në konferenca të organizuara nga institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit.
Gjithashtu, pedagogë të departamenteve janë angazhuar në mësimdhënie në Universitete
Perëndimore (si, Universiteti i Arkansas- Shkolla Clinton për Shërbimet Publike (UACS); IES
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Ribeira do Louro).
SHLUJ UMB publikon revistën “Gjeopolitika”. SHLUJ UMB ka tre institute kërkimi të cilat
bashkëpunojnë me programet duke transmetuar rezultatet e kërkimeve në veprimtari kërkimore,
por edhe duke i kontribuar mësimdhënies.
SHLUJ UMB zbaton një politikë të mirëpërcaktuar për kualifikimin e vazhdueshëm të
personelit, e cila parashikon si trajnime brenda institucionit, ashtu edhe kualifikimet dhe
specializimet jashtë institucionit dhe jashtë vendit.
SHLUJ UMB disponon një bazë të dhënash për veprimtarinë kërkimore shkencore të personelit.
Kërkohet nje integrim më i mirë i rezultateve të kërkimit të kryer nga institutet e UMB dhe
personeli akademik me mësimdhënien. Standardet për kërkimin shkencor janë përmbushur.
Standardet për kërkimin shkencor janë përmbushur.

11. Bashkëpunimi kombëtar, ndërkombëtar dhe marrëdhëniet me publikun
Pjesa përshkrimore
SHLUJ UMB ka përcaktuar një politikë bashkëpunimi me partnerë vendas dhe të huaj në dobi të përmbushjes
së objektivave të programeve që ofron. SHLUJ UMB ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me këto
institucione:
Marrëveshje me këto universitete:
•

Universiteti " Universum", Kosovë,15 Prill 2007

•

Universiteti për Biznes dhe Teknologji,Prishtinë, Kosovë, 7 Mars 2008

•

Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni, 7 Mars 2008

•

Universiteti "Fama", Kosovë, 12 Janar 2009

•

Universiteti Clemson,South Caroline, USA, dhe nje sere partneresh nderkombetare, 8 Mars 2010
rinovuar ne Janar 2017

•

Universiteti i Udine-s, Fakulteti i Ekonomisë,Itali, 22 Qershor 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universita Degli Studi di Genova,Italia
Universita Degli Studi Roma Tre, Italia
Instituti Teknologjik i Epirit
Lappeenranta University of Technology, Finland
Universita Degli Studi Roma Tre, Italia
University of Arkansas Clinton School
University of Studies of Bari, Italy
Il Politecnico di Bari (POLIBA), Italia
Instituto Nacionale di Architettura, Roma, Italia

13.01.2015
18.09.2014
10.05.2014
01.08.2013
26.06.2013
03.04.2013
31.03.2013
31.01.2013
31.07.2012
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•
•
•
•
•

AHLEI (American Hotel & Lodging Educational Institution)
Instituto Nacionale di Architettura INARCH, Lazzio, Italia
Pearson Language Tests, London, United Kingdom
Seconda Universita Degli Studi di Napoli, Italia
Bournville College, Birmingham United Kingdom

27.02.2012
17.02.2012
25.01.2012
11.07.2011
22.06.2011

MARRËVESHJE ME SHKOLLA DHE INSTITUCIONE SHQIPTARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministri për Çështjet Vendore
Veneto Banka Tiranë
Komiteti Shqiptar i Helsinkit
Ministria e Kulturës
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
Njësia Bashkiake nr 1
Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
Akademia e Shkencave të Shqipërisë
Shega Trans
Marketing and Distribution Albania
Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqsorë
Avokati i Popullit
Qendra për Nisma Ligjore Qytetare
Linja e Këshillimit për Gra e Vajza
Aleanca Gjinore për Zhvillim
USAID/Rritje Albania
Unioni i Gjyqtarëve
Agjencia e Shërbimeve të Sporteve
Shkolla “Internacional,” Vlorë
Gjimnazi “Nënshkruesi i Pavarësisë Nebi Sefa”
Gjimnazi “Dituria”, Lushnje
Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës
Qendra Ndëruniversitare e Studimeve Albanologjike
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Ministria PÇS, Shërbimi Kombëtar i Punësimit
Ministria e Brendshme, Dept. i Administratës Publike
Zyra e Avokatisë Kalo & Associates
Studio Ligjore Hakani & Associates
Instituti i Studimeve Publike dhe Ligjore

21.06.2014
30.04.2014
31.03.2014
27.03.2014
19.03.2014
05.03.2014
04.03.2014
03.07.2013
30.06.2013
30.06.2013
04.06.2013
29.04.2013
07.04.2013
07.04.2013
07.04.2013
17.03.2013
31.10.2012
15.02.2012
27.10.2011
12.05.2011
12.05.2011
03.06.2010
07.01.2010
25.11.2008
19.12.2007
12.12.2007
20.03.2007
16.03.2007
14.03.2007

Marrëveshje me universitetet e rajonit


Memorandum bashkëpunimi me universitetin AAB Prishtinë
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Memorandum bashkëpunimi me universitetin Shtetëror të Tetovës
Universitetin për Biznes dhe Teknologji të Prishtinës (UBT)
Memorandum bashkëpunimi me universitetin Dardania Prishtinë.

Po kështu ka marrëshje me institucione brenda vendit me qëllim kryesor realizimin e praktikave të studentëve,
por edhe për bashkëpunim në aktivitete të përbashkëta. Përmendim në këtë mënyrë Marrëveshje
Bashkëpunimi midis ShLUJ “Universiteti Marin Barleti” dhe “Universiteti për Biznes dhe Teknologji”
Prishtinë(2008); Marrëveshje Bashkëpunimi midis ShLUJ “Universiteti Marin Barleti” dhe “Universiteti
Shtetëror i Tetovës, Maqedoni(2008); Marrëveshje Bashkëpunimi midis ShLUJ “Universiteti Marin Barleti”
dhe “Universiteti i Udine-s, Fakulteti i Ekonomisë” Itali (2010)
Marrëveshje për kryerjen e praktikave midis “Universitetit Marin Barleti” dhe Bankës së Shqipërisë, Ministrisë
së Financave; Këshillit Kombëtar i Kontabilitetit; Drejtoria e Doganave; si dhe me një sëre institucionesh
private si p.sh. Easypay SHPK; Banka Credins; DM Consulting Services; Century 21 Albania;
Komunikimi dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera shtetërore, organizata profesionale, komunitetin e
biznesit, tregun e punës dhe aktorë të tjerë shoqërorë të rëndësishëm për arsimin e lartë
Tabela 19

Institucionet dhe Organizatat bashkëpunuese
Institucionet qeveritare bashkëpunuese:

Lloji i bashkëpunimit

UT, Fakulteti i Ekonomisë
Universiteti A Moisiu Durrës
Universiteti Ismail Qemaili i Vlorës

Trajnime, pjesëmarrje në projekte, aktivitetete të
përbashkëta
Trajnime, pjesëmarrje në projekte, aktivitetete të
përbashkëta
Mësimdhënie, aktivitetete të përbashkëta shkencore
Mësimdhënie, aktivitetete të përbashkëta shkencore
Mësimdhënie, aktivitetete të përbashkëta shkencore

Universiteti Ndërkombëtar i Strugës

Mësimdhënie, aktivitetete të përbashkëta shkencore

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit
Organizatat Profesionale:

Trajnime, aktivitetete të përbashkëta shkencore

Avokati i Popullit
Instituti Europian i Tiranës

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar
Shoqata e Kontabilisteve dhe Financiereve te
Shqiperise
Shoqata e Kontabilistëve të Miratuar
Qendra e Studimeve Ekonomike e Sociale

Bashkëpunime; Pjesëmarrje në konferenca
ndërkombëtare
Bashkëpunime; Pjesëmarrje në konferenca
ndërkombëtare
Partneritet, intershipe, konferenca shkencore;
pjesëmarrje e studentëve në aktivitete dhe në projekte
kërkimore.
Trajnime, ekspertizë, intershipe, pjesëmarrje e
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(QSES)

studentëve në realizim projektesh kërkimore

Komuniteti i biznesit, tregu i punës
KPMG

Intershipe, vende pune për studentët

Grant Thorton Albania
Qendra e Studimeve Ekonomike e Sociale
(QSES)
Raiffeisen Bank

Intershipe, vende pune për studentët

☑

Intershipe, vende pune për studentët
Intershipe, vende pune për studentët

Dokumentacioni përkatës
☑

Dosja e marrëveshjeve të bashkëpunimit

☑

Dosja e projekteve

☑

Dosje personale të personelit akademik

☑

Dosjet e konferencave

☑

Revista Gjeopolitika

Vlerësimi sipas standardeve
Standardi V. 3 - Institucioni ka marrëdhënie bashkëpunimi me aktorë të biznesit vendas apo të huaj
për kryerjen e praktikave të studentëve të tij.
Kriteri 1
Për kryerjen e praktikave të ndryshme të
parashikuara për realizimin e programit të
Marrëveshjet e nënshkruara të bashkëpunimit të SHLUJ
studimeve “Master Profesional”, institucioni
UMB
me
një
sërë
institucionesh
dëshmojnë
dëshmon se ka marrëdhënie bashkëpunimi
institucionalizimin e bashkëpunimit për realizimin e praktikës
me ndërmarrje apo sipërmarrje nga fusha e profesionale.
tregtisë, industrisë apo e shërbimeve
prodhuese;
Kriteri 2
Për kryerjen e praktikave të ndryshme në
programin e studimeve “Master i
Shkencave” ose në programet e integruara të
studimeve të ciklit të dytë, institucioni
Kriteri nuk aplikohet për këtë program studimi.
dëshmon se ka marrëdhënie bashkëpunimi
me aktorë të ndryshëm nga sfera publike
dhe ajo private që
mundësojnë përfitimin e njohurive më të
mira profesionale nga ana e studentit.
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Konkluzionet e vlerësimit:
GVBC konstaton se SHLUJ UMB ka një politikë të efektshme të marrëdhënieve të bashkëpunimit
me partnerë jashtë institucionit. Bashkëpunimi i SHLUJ UMB me partnerët rezulton të jetë një vlerë
e shtuar për SHLUJ UMB në funksion të mësimit, kërkimit, praktikës dhe reputacionit.
Standardet për bashkëpunimin janë përmbushur plotësisht.
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IV.

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
ANALIZA SWOT

Anët e forta
☑

☑

☑

☑

☑
☑

☑

Ndërtimi i institucionit dhe programeve mbi bazën e një vizioni, misioni dhe plani të
zhvillimit strategjik të qartë, të plotë, modern. Dokumenti i planit strategjik të zhvillimit të
institucionit është një dokument që orienton drejt dhe me realizëm zhvillimin në kontekstin e
institucionit, kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.
Respektimi i kërkesave të legjislacionit parësor dhe dytësor për ideimin, organizimin dhe
administrimin e programit. Programi është konceptuar dhe administruar në përputhje me kërkesat
ligjore dhe pedagogjike.
Zotërimi dhe përdorimi i një kornize rregullatore. Korniza e plotë rregullatore e përgatitur
dhe e zbatuar nga SHLUJ UMB ka mbështetur zbatimin e kërkesave të ligjit dhe ka ndikuar
pozitivisht në orientimin dhe veprimin e programit në përputhje me strategjinë e zhvillimit të
UMB, me vizionin dhe misionin e tij dhe me treguesit e profesionalizmit. Statuti i SHLUJ UMB,
Rregullorja e SHLUJ UMB, Plani i zhvillimit strategjik, Politika e Vlerësimit të Brendshëm,
Rregulloret e Studimeve të Masterit, Paketa e Praktikës, Paketa e Provës Finale, Planet Mësimore,
Programet lëndore, Politika e kërkimit, Politika e rekrutimit dëshmojnë për një veprimtari të
institucionalizuar, të strukturuar dhe të standardizuar.
Programi Master është një program bashkëkohor studimi i një cilësie të lartë. Ky program
vlerësohet si program që garanton përgatitjen e studentëve në përputhje me objektivat dhe
profilin e përcaktuar. Ai është ndërtuar në përputhje me vizionin, misionin e institucionit, nevojat
e tregut, objektivat e reformës së arsimit të lartë në vend dhe të Procesit të Bolonjës dhe ka të
integruar përvojën më të mirë bashkëkohore të huaj dhe vendase.
Kombinimi i standardeve akademike me aplikimet e botës reale. Programi i studimit
respekton standardet akdemike duke i lidhur ato me aplikimet në fushën e ekonomise.
Institucionalizimi i sistemit të sigurimit të brendshëm të cilësisë ka mbështetur sigurimin
e cilësisë. Vlerësimi është bërë pjesë integrale e veprimtarisë së ShLUJ UMB dhe të Fakultetit të
Drejtesise Shkencave Sociale dhe Politike.
Ngritja e Zyrës sw zhvillimit kurrikular dhe cilësisë, hartimi i politikës së vlerësimit të brendshëm,
trajnimi i personelit dhe i studentëve për të përmbushur rolin e vlerësuesit janë tregues që
dëshmojnë për një sistem vlerësimi veprues.

☑
☑

Cilësia e personelit akademik. SHLUJ UMB ka hartuar një politikë dhe ka ngritur një sistem
për menaxhimin e personelit të institucionit që përfshin: politikën dhe procedurat e rekrutimit,
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☑

☑

☑

☑

☑

politikën dhe procedurat e vlerësimit të performancës së personelit, politikën dhe procedurat e
promovimit të personelit, politikën dhe procedurat e menaxhimit të të dhënave të personelit.
Zbatimi i kësaj politike ka mundësuar punësimin e personelit cilësor në programin master,
maksimizimin e efektshmërisë së veprimtarisë të personelit dhe klimën pozitive të bashkëpunimit.
Infrastruktura moderne dhe funksionale ka mbështetur realizimin me efektivitet të Programit
Master Profesional në ““Administrim Biznesi me profile: Financë-Kontabilitet, Shërbime Bankare
e Financiare, Marketing dhe Menaxhim Operacionesh, Lidership dhe Menaxhim Burime
Njerëzore, Prona të Paluajtshme dhe Sigurime””.
Bashkëpunim i institucionalizuar me institucione homologe, me institucione të
administratës publike dhe organizata. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi SHLUJ UMB realizon
objektivat për praktikën, kërkimin, ndarjen e përvojave dhe punësimin e të diplomuarve.
Baza e të dhënave për studentët dhe personelin akademik. Zotërimi i të dhënave të
regjistruara ka krijuar avantazhe për të mbajtur më shumë të dhëna, për t’i organizuar ato në
mënyra të ndryshme, për t’i përdorur më lehtësisht nga të interesuarit.
Strukturë e kompletuar organizative dhe funksionale. Krijimi i një strukture të kompletuar,
njësive koordinuese dhe të sigurimit të cilësisë kanë ndihmuar në një menaxhim më të efektshëm,
delegim të detyrave dhe përmbushje më të mirë të misionit.
Klima pozitive e punës dhe bashkëpunimit. SHLUJ UMB ka një politikë të efektshme të
marrëdhënieve të punës brenda institucionit dhe të marrëdhënieve të bashkëpunimit me partnerë
jashtë institucionit. Klima e punës në UMB është bashkëpunuese, mbështëse, komplementare.
UMB garanton marrëdhënie të frytshme bashkëpunimi mes personelit të angazhuar në pozicione
të ndryshme. Po ashtu bashkëpunimi i UMB me partnerët rezulton të jetë një vlerë e shtuar në
funksion të mësimit, kërkimit, reputacionit.

Pika të dobëta
☑

Nuk konstatohen.

Pengesat:
☑

Rritja e konkurrencës si rezultat i ofrimit të programeve në fushën e administrimit të
biznesit nga IAL-të e tjera në vend.

REKOMANDIME:
Per profilet e ketij programi studimi te cilat nuk jane hapur te shihet mundesia per t’u bere me atraktive.
Ekipi i i vlerësimit falenderon drejtuesit e SHLUJ UMB, pedagogët, personelin administrativ dhe studentët për
bashkëpunimin që treguan për të realizuar këtë vlerësim.
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