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UDHËZIM 

 

Nr.4, datë 15/10/2021 

 

“Për fillimin e vitit akademik 2021-2022 në Universitetin Barleti” 

 

 

 

Në bazë të ligjit të arsimit të lartë dhe mbështetur në Statutin e Universitetit “Barleti”, në 

kushtet e pandemisë nga COVID 19, në përputhje me Urdhër nr. 413, datë 24.09.2021, Urdhër Nr. 

413/1, datë 27.09.2021 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Udhër Nr. 5, datë 

28.09.2021 të  Rektoratit të UniBa, Urdhër nr. 395, datë 06.10.2021 të Ministrisë së Arsimit dhe 

Sportit, në vijim të urdhrave dhe udhëzimeve të mëparshme, lidhur me masat e domosdoshme, për 

të garantuar kushtet e sigurisë shëndetësore, për studentët ashtu edhe personelin akademik/ 

administrativ të institucionit, me kujdesin për zhvillimin me korrektësi të mësimdhënies sipas 

rekomandimeve të sipërcituara për fillimin e vitit Akademik 2021-2022, 

 

Udhëzoj: 

 

1. Të filloj procesi mësimor i rregullt, në datën 18.10.2021. 

2. Struktura e vitit akademik të jetë sipas kalendarit akademik bashkëlidhur këtij 

udhëzimi. 

3. Për javën e parë, për vitet e I-ra do të ketë dy ditë akomodim. Vitet e tjera do të 

vazhdojnë mësimin rregullisht. Në çdo kat do të jetë i afishuar Orari. Pedagogët që 

kanë mësim, do të vijojnë me mësimin. Të tjerët të ndihmojnë në orientimin e 

studentëve në sallat përkatëse. 

4. Në mjediset e brendshme të UniBa do të lejohen të lëvizin vetëm studentët dhe 

personeli të cilët kanë dorëzuar  çertifikatën e vaksinimit të Covid-19 nga e-albania apo 

kartën e vaksinimit.Të gjithë ata të cilët nuk janë vaksinuar, duhet të dorëzojnë cdo ditë 

të hënë  dokumentin e testit PCR. 

5. Në auditor dhe në të gjitha mjediset e mbyllura, studentët dhe stafi akademik dhe 

administrativ mbajnë maska përgjatë gjithë kohës që studenti apo punonjësi ndodhet 

në institucion i angazhuar në proceset akademike dhe administrative. 

http://www.umb.edu.al/
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6. Studentët do të jenë të pranishëm në UniBa sipas orarit dhe grafikut të përcaktuar nga 

Sekretaria Mësimore, nën monitorimin e pedagogëve dhe stafit administrativ dhe 

mbështetës, i cili duhet të zbatohet rigorozisht. 

7. Personat e ngarkuar me monitorimin e procesit të kontrollit të studentëve në hyrje, 

dezinfektimin, vendosjen e dezinfektuesve dhe masave të tjera të nevojshme janë 

Drejtuesi i Shërbimeve Mbështetëse dhe Infrastrukturor dhe Përgjegjësi për Sigurinë e 

Objekteve. 

8. Të merren të gjitha masat përfundimtare për fillimin e procesit akademik në datën e 

sipërcituar, duke ju referuar saktësisht dhe përmbushur plotësisht udhëzimet e dhëna 

për organizimin e procesit mësimor dhe zbatimin e Kalendarit Akademik. 

 

 

           REKTOR 

Prof. Dr. Suzana GUXHOLLI 
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