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HYRJE 

Raporti vjetor i Kolegjit Universitar “Reald” (më poshtë KUR) për vitin akademik 2020-2021 është miratuar nga 

Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit i institucionit dhe është strukturuar sipas çështjeve të kërkuara, 

fushave dhe kompetencës. 

Ky raport është në mbështetje të nenit 32, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Udhëzimit Nr. 5, datë 19.2.2018 “Për 

përcaktimin e elementeve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të institucioneve të arsimit të 

lartë” të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë”. 

Raportimi synon, të paraqesë informacione të qarta dhe transparente të veprimtarisë së KUR në zbatim të 

misionit të tij dhe në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Ky raport ofron informacion mbi realizimin e qëllimeve 

dhe objektivave të mësimdhënies, të kërkimit shkencor dhe veprimtarive krijuese dhe inovacionit, parashikimin 

për angazhimin e personelit akademik, tarifat e shkollimit për vitin 2020-2021, për gjurmimin e studentëve që 

kanë përfunduar studimet për secilin program studimi, si dhe elemente të tjera që lidhen me shërbimet që KUR 

ofron. Analiza e bërë në këtë raportim vjetor do të nxitë dhe të rritë përgjegjshmërinë, llogaridhënien dhe 

sigurinë e cilësisë së shërbimeve që ofron KUR, gjithashtu do të paraqesë problemet e konstatuara gjatë vitit 

akademik 2020-2021, me qëllim zgjidhjen e tyre, në bashkëpunim me strukturat shtetërore në fushën e arsimit. 

Të dhënat e këtij raporti janë miratuar në mbledhjen e Senatit Akademik të Kolegjit Universitar Reald,  datë 

04.11.2020 

 

Raportimi i Senatit Akademik. 

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave sipas planit strategjik të institucionit 

Kolegji Universitar “REALD” është themeluar në vitin 2011, është licencuar nga Qeveria e Republikës së 

Shqipërisë si institucion i arsimit dhe i kërkimit shkencor në vitin 2011 dhe po në këtë vit filloi aktivitetin e vet 

në përputhje me Procesin e Bolonjës. Licencimi i institucionit VKM nr.650, datë 14.09.2011 dhe leja për fillimin 

e veprimtarisë Urdhër i MAS nr. 564, datë 22.11.2011. 

 

Që nga fillimi i aktivitetit të vet e në vazhdimësi, Institucioni ka zhvilluar proces mësimor në programe te 

licencuara dhe ka lëshuar diploma për programe të akredituara sipas afateve të licensimeve si në aspektin 

institucional (Akreditim Institucional Urdhër i MAS  Nr.327, dt. 15.03.2013) edhe për çdo program studimi të ri 

ose në proces vlerësimi periodik (Vendim i Bordit të Akreditimit nr. 93, datë 20.10.2017) 

 

Veprimtaria e brendshme e KUR mbështetet dhe organizohet mbi bazën e një sërë dokumentesh në të cilin 

dokumenti kryesor është Statuti i tij i rishikuar dhe i miratuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

147, datë 31.03.2017. Statuti I KUR, është hartuar si në përputhje me  Ligjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë 

dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në republikën e Shqipërisë”, edhe në përputhje me 

ndryshimin e statusit të Institucionit nga Akademi në Kolegj Universitar. Në zbatim të Statutit janë hartuar dhe 

akte të tjera si: rregulloret institucionale, rregullore të njësive përbërëse (akademike dhe ato ndihmëse), të 

programeve të studimit, etj., si dhe urdhra dhe udhëzime të tjera të cilat rregullojnë veprimtarinë e institucionit 

në tërësi si dhe të pjesëve përbërëse të tij. 

 

Të gjitha këto akte të brendshme pasqyrojnë vizionin, strategjinë e zhvillimit të institucionit dhe filozofinë e tij. 

KUR është një institucion i arsimit të lartë i cili vepron në përputhje me strategjinë afatgjatë dhe afatmesme, 

duke synuar përcaktimin e objektivave  të qarta dhe të realizueshme. Qëllimi kryesor është pajisja e gjeneratave 

të reja të studentëve me dije të nivelit të lartë, bashkëkohore, me aftësi për tu përshtatur në tregun e punës, 

me interesa thelbësore për të vijuar studimin dhe kualifikimin profesional dhe  shkencor në vijimësi dhe pa 

ndërprerje. 

 

Kolegji Universitar REALD (KUR) mbështetur në Ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015, 20“Për arsimin e lartë 

dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Neni 6/201, ka hartuar 

strategjinë afat-mesme: 

Strategjia e Mësimdhënies, Dijeve të qëndrueshme, Bashkëpunimit dhe Kërkimit shkencor duke paraqitur 

politikat për prioritetet strategjike për vitet 2021-2026.  

Kjo strategji përfaqëson kontributin e personelit akademik, administrativ dhe të studentëve të  KUR  dhe është 

hartuar duke marrë në konsideratë vlerat e krijuara në vite të institucionit: 

 Përvojën e vyer të Akademisë së Studimeve të Aplikuara “REALD” prej vitit 2011 deri në vitin 2017, si një 

institucion i cili ka  siguruar një standard të lartë cilësie, në një treg jo mirë të rregulluar të arsimit të lartë jo 

publik; 

 Eksperiencën më të mirë edhe të aktorëve të tjerë cilësorë në tregun e arsimit të lartë kombëtar; 

 Eksperiencën e institucioneve arsimore më të përparuara të rajonit dhe më gjerë; 

 Vizionin dhe ambicien e Bordit Administrativ, për ta shndërruar KUR  në një faktor të rëndësishëm të arsimit 

jo-publik në vend, përmes investimit të vazhdueshëm në infrastrukturë, teknologji, cilësinë e personelit 

akademik, administrativ, etj; 

Strategjia pasqyron vizionin e KUR për politikat afatmesme dhe afatgjata në mësimdhënie dhe përvetësim 

dijesh, jetën e studentëve, bashkëpunimin kombëtar e ndërkombëtar dhe kërkimin shkencor. Procesi i 

ndryshimit drejt cilësisë, të një sistemi kompleks si ai i mësimdhënies dhe përvetësimit të dijeve do të kërkojë 

kohë dhe është kjo arsyeja për të cilën Strategjia shtrihet në një periudhë prej pesë vitesh dhe do jetë objekt i 

ndryshimeve periodike dy vjeçare bazuar edhe në programet e reja që do hapen dhe rritjen e Kolegjit 

Universitar REALD në vitet e ardhshme.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kjo strategji zhvillimi do të kërkojë përmirësime të mëtejshme të menaxhimit të KUR, ndryshime për: 

 Përmirësim në mekanizmat e sigurimit të llogaridhënies së brendshme dhe të jashtme;  

 Ruajtjen pa kompromise të drejtësisë dhe integritetit; 

 Mbajtjen e identitetit institucional; 

 Adoptimin e një udhëheqjeje pjesëmarrëse, transparente, të orientuar tek vendimet, e ndjeshme, të 

shpejta dhe efektive;  

 Ndërveprimin aktiv me komunitetin; 

 Modelin e nxënies dhe kërkimit shkencor në nivel lokal dhe ndërkombëtar; 

 Institucionin e fokusuar tek studenti në çdo procedure; 

 Dhënien rëndësi te harmonisë, lirisë dhe kualifikimit  të personelit;  

 Gjithmonë i hapur ndaj risive në ndjekje të ekselencës; 

 Krijimin e një mjedisi akademik të sigurt dhe të qëndrueshëm. 

Në KUR, mësimdhënia dhe mësim nxënia mbeten funksioni qendror në raport me studentët. Ky qëllim do të 

arrihet duke vlerësuar dhe mbështetur risitë në metodat e mësimdhënies dhe duke promovuar kontributet e 

secilit pedagog në lidhje me to në shkallë universiteti, por edhe në nivel kombëtar. KUR është përpjekur 

vazhdimisht të zhvillojë metoda moderne të mësimdhënies, duke adoptuar qasje praktike të rastit, në vend të 

mësimdhënies teorike dhe të pa-përpunuar dhe, duke dhënë mësim në grupe të vogla interaktive në klasë dhe 

jo në auditorë të mëdhenj, me bindjen e plotë se në këtë mënyrë mbështet më mirë zhvillimin e aftësive dhe 

kompetencave të të diplomuarve në linjë me trendin  dhe nevojat e tregut të punës dhe, më e rëndësishmja 

përgatitja e tyre për të përballuar sfidat e zhvillimit, e cila është parashikuar në “Strategjinë e Punësimit dhe të 

Aftësive në Shqipëri 2014-2020” e cila në të njëjtën kohë është një objektiv mbizotërues në Strategjinë BE 

2020 për të përhapur rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe përfshirje në punë. 

Në vitet në vijim, prioritet mbetet reforma kurrikulare.  KUR ndeshet me dy sfida në reformën e kurrikulës: 

rishikimi i kurrikulave ekzistuese, dhe lançimi i kurrikulave të reja, që të dyja janë të përshtatshme për një grup 

të ngjashëm zgjidhjesh. 

Kështu, duhet bërë e qartë, nevoja për të racionalizuar ofertën kurrikulare në shkallë Universiteti, kjo në 

përputhshmëri më kriteret dhe ofertën akademike për çdo cikël studimi , mos përsëritja dhe dublimi, dhe në 

përputhshmëri me tregun e punës. Gjithashtu reforma kurrikulare, përveçse do mundësojë shumëllojshmërinë 

e ofertës së studimit në cikle të ndryshme, duhet të krijojë frymëmarrje akademike brenda të njëjtit cikël studimi, 

mundësi cross- kurrikulare (lëvizja nga një fakultet në tjetrin apo dhe nga një program në një tjetër brenda ciklit) 

dhe do të favorizojë mobilitetin dhe ekuivalentimin e studentëve. Kështu mundësohet, një ekuilibër mes 

gjerësisë dhe thellësisë së studimeve, fleksibilitet i mjaftueshëm kurrikular dhe lehtësohet zgjedhja/përcaktimi 

i fushës së studimit nga studentët.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rritja e nivelit të mësimdhënies në KUR nuk është thjesht çështje numrash; ajo kushtëzohet në radhë të parë 

prej faktit se, nuk janë ende më të shumtët ata pedagogë që operojnë me metoda, që zhvillojnë tek studentët 

ato shprehi dhe kompetenca, që u duhen atyre për të ardhmen. 

Ndryshimi i stilit dhe metodave të mësimdhënies kërkon një investim madhor në zhvillimin e personelit 

akademik ekzistues, duke përfshirë, pedagogët me eksperiencë dhe domosdoshmërish edhe trajnimin e 

personelit të ri.  Për shumë nga personeli ekzistues, është nevojitur një investim më vete, që është edhe më i 

kushtueshëm, por duke e konsideruar zhvillimin e burimeve njerëzore si një prioritet të lartë, atij i është kushtuar 

një mbështetje e veçantë financiare. 

Pjesë e rëndësishme e strategjisë së zhvillimit janë edhe konceptimet e ndryshme të ngarkesës së pedagogut 

që kanë ndikime të rëndësishme mbi kriteret e punësimit të personelit akademik dhe të progresit në karrierë.  

KUR ka përcaktuar kriteret e punësimit dhe të karrierës akademike, duke pranuar parimin që ato duhet të jenë 

fleksibël në varësi të misionit të tij. Kjo përfshin konceptim dhe zhvillim modelesh të ndryshme për ngarkesën 

e personelit akademik, parimet e të cilave mund të përfshihen në termat e punësimit të tij. Këto terma punësimi 

kanë përfshirë gjithashtu referenca lidhur me përmirësimin e metodave të mësimdhënies. Si pjesë e 

marrëveshjes me personelin, që ka realizuar këto përmirësime, janë parashikuar edhe forma nxitjeje financiare. 

Në këtë mënyrë, pagat kanë përfshirë një komponent, të lidhur me performancën. Pas përcaktimit të kritereve 

të qarta,  KUR ka qenë i përgjegjshëm për të operuar me to në mënyrë plotësisht transparente. Me personelin 

e punësuar rishtas, KUR nuk do të lidhë kontrata afatgjata, përderisa të jetë provuar se kandidatët meritojnë 

një të tillë nëpërmjet performancës së dëshmuar kryesisht në mësimdhënie. 

Të rinjtë janë aseti më i vlefshëm, që një vend ka për zhvillimin e tij të qëndrueshëm, sa i përket produktivitetit 

ekonomik dhe zhvillimit social. Në këtë kontekst, për KUR ka qenë me rëndësi parësore që një kujdes i veçantë 

të kushtohet  në angazhimin gjithë-përfshirës të këtij brezi në tregun e punës. Modelet aktuale të tranzicionit të 

tregut të punës të të diplomuarve, janë komplekse dhe reflektojnë edhe tranzicionin socio-ekonomik të 

Shqipërisë. Të rinjtë lëvizin shpesh brenda dhe jashtë forcës së punës, ato fillojnë kryesisht në vende punë me 

kualifikim të ulët, të cilat shpesh nuk kanë lidhje me fushat e studimit dhe kualifikimin në universitet. Probleme 

të ngjashme të kësaj natyre janë vërejtur gjatë gjurmimit të bërë nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë, e cila çdo vit 

akademik kryen një hulumtim tregu që përfshin të gjitha palët e interesuara, stafin mësim-dhënës dhe 

specialistët e fushave përkatëse, në mënyrë që të plotësojnë nevojat e tregut të punës dhe synimet e zhvillimit 

kombëtar dhe ndërkombëtar. 

KUR ka bërë përparim të konsiderueshëm në trajtimin e çështjes së hendekut midis aftësive së të diplomave 

dhe nevojave të tregut të punës, një mospërputhje kjo e përgjithshme e theksuar edhe në raporte të ndryshme 

të financuara nga BE si p.sh. Raporti i vitit 2014 ETF "Aftësitë 2020 Shqipëria" dhe raporti ILO dhe Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit "Analiza e Nevojave të Aftësive 2014". 

KUR, ka inkurajuar vazhdimisht rritjen e niveleve të bashkëpunimit midis nivelit akademik dhe palëve të tjera 

të interesit (punëdhënësit e ardhshëm, ALUMNI, profesionistët, biznesi) në lidhje me hartimin e programeve 

dhe rishikimin periodik të kurrikulave dhe materialeve mësimore në mënyrë që të ndjekin tendencat aktuale të 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hulumtimit të menaxhimit dhe nevojat e tregut të punës. Në këtë mënyrë besohet se, një bashkëpunim i tillë do 

të përmirësojë përputhjen e të diplomuarve në fushën e kërkimeve dhe nevojave konkrete të tregut të punës. 

KUR është i përkushtuar që të zhvillojë një trupë akademike të përbërë nga pedagogë kërkues, studentë që 

bashkëpunojnë me pedagogët në projekte kërkimi, dhe punonjës, të cilët janë të përkushtuar për të përparuar 

praktikën kërkimore dhe profesionale në fushën e tyre.  

Gjatë vitit akademik 2020-2021 në të dy fakultetet e tij si dhe në Qendrën e Kërkimit Shkencor ka patur një 

frenim të punës shkencore si pasojë e pandemisë të shkaktuar nga Covid-19, e cila kushtëzoi punën on line të 

stafit akademik si në procesin e mësim-dhënies ashtu edhe atë të kërkimit shkencor.  Objektivat kryesore të 

kërkimit shkencor gjatë kësaj periudhe kanë frenuar plotësimin e objektivave afatshkurtër me stadet paraprake 

të objektivave afatgjatë në përputhje me strategjinë e përgjithshme të institucionit. 

Krijimi i mundësive për bashkëpunim në kërkimin shkencor si dhe në aktivitete të tjera krijuese është orientuar 

në: Krijimin e grupeve të kërkimit sipas fushave të tematikës shkencore me në krye pedagogë kërkues e të 

fushës, ku bëjnë pjesë gjithashtu pedagogë që kërkojnë në të njëjtën fushë si dhe pedagogë që udhëheqin 

mikroteza në po atë fushë, me qëllim integrimin e kontributeve të kërkimit në drejtimet e paracaktuar të kërkimit 

në KUR  dhe fuqizimin e rezultateve. 

Po kështu është punuar për nxitjen e projekteve ndërdisiplinore të kërkimit, si një mundësi për bashkëpunim 

në kërkim midis pedagogëve të fakulteteve të ndryshme, për  të zhvilluar kështu një mekanizëm për të gjetur 

pikat e përbashkëta midis interesave kërkimorë të pedagogëve dhe studentëve; krijimi i kushteve të 

përshtatshme logjistike për zhvillimin e aktivitetit akademik dhe të kërkimit shkencor; krijimi i hapësirave për 

aktivitete krijuese të pedagogëve, studentëve; investime në tituj të rinj në bibliotekën e KUR, si dhe investim 

për teknologjinë e informacionit në shërbim të edukimit. Biblioteka e KUR ofron akses për studentët e 

pedagogët në të gjithë programet e studimit përmes Bibliotekës Dixhitale. 

KUR, ka ndërtuar strategjinë e partneriteteve, e lidhur ngushtë me projektet kombëtare dhe ndërkombëtare, 

kërkimin shkencor, dhe aktorët e tregut të punës. KUR, synon ta zhvillojë më tej atë nëpërmjet hapjes dhe 

bashkëpunimit brenda dhe jashtë vendit në gjithë aktivitetin e tij akademik, mësimor, kërkimor e botues. Në 

themel të këtij bashkëpunimi qëndrojnë aktivitetet dhe produktet akademike e botuese të përbashkëta, 

shkëmbimi reciprok i eksperiencave dhe arritjeve në fushën mësimore, kërkimore, etj. Prioritet i veçantë i jepet 

bashkëpunimit me universitetet, me natyrë arsimore e pedagogjike, të vendit, të vendeve të Bashkimit 

Europian, si me Italinë, Spanjën etj. 

Zgjedhja dhe përcaktimi i linjave kryesore, i partnerëve dhe i produkteve themelore të bashkëpunimit me 

universitetet e tjera, bëhet në përputhje të plotë me strategjinë dhe objektivat më të rëndësishme të zhvillimit 

të KUR, filozofisë dhe vizionit të tij zhvillues në fushën e arsimit të lartë. Nga ana tjetër, çdo rezultat pozitiv dhe 

arritje, që vjen si pasojë e bashkëpunimit të suksesshëm kombëtar dhe atij ndërkombëtar, konsolidohet dhe 

kapitalizohet në aktivitetin e përditshëm dhe në filozofinë e punës së institucionit. 

Forcimi i bashkëpunimit me komunitetin e Biznesit është shumë i rëndësishëm për KUR në drejtim të ofrimit të 

shërbimeve ndaj tyre si dhe sigurimit të mbështetjes financiare në aktivitete te ndryshme. Rasti i organizimeve 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

të përbashkëta për promovimin e studentëve ekselentë dhe të krijimit të oportuniteteve të stafit dhe studentëve 

për studime, punësim e shkëmbime të ndërsjellta është prioritet në të përditshmen e KUR. Duke zgjeruar 

aksesin dhe mundësitë për studime, KUR kërkon që të regjistrojë dhe të vazhdojnë në mënyrë të suksesshme 

studimet një numër sa më i madh studentësh dhe nga prejardhje të ndryshme sociale, ekonomike, kulturore, 

etnike dhe fetare. KUR edhe gjatë vitit akademik 2020-2021 është përkushtuar për ta bërë më të gjallë 

eksperiencën e edukimit në universitet për studentët, duke i krijuar mundësi studentëve që të arsimohen në një 

mjedis interaktiv dhe të larmishëm. 

Në realizim të misionit të tij, KUR  ka qenë i fokusuar dhe do të vazhdojë të përqëndrohet edhe në të ardhmen 

në disa shtylla kryesore si: 

 Riorganizimin e institucionit dhe ofrimin e programeve të studimit në përputhje me kërkesat e tregut 

të punës; 

 Rritjes së cilësisë së mësim-dhënies dhe proceseve të mësim- nxënies si dhe nxitjes së kërkimit 

shkencor afat-gjatë, të mësuarit gjatë gjithë jetës; 

 Dhënia përparësi kërkimit shkencor, me fokus të veçantë në kërkimet ekonomike,  shërbimit 

shëndetësor dhe zhvillimi i veprimtarisë kërkimore-shkencore në shërbim të nevojave dhe prioriteteve 

të zhvillimit të vendit; 

 Sigurimi i cilësisë akademike; 

 Përqasja e programeve me kuadrin kombëtar të kualifikimit; 

 Rritja e investimeve dhe burimeve financiare për mësimdhënien, për inovacionin dhe punën kërkimore 

shkencore; 

 Përgjegjësia sociale, rritja e përgjegjësisë së KUR-it në shërbim të kohezionit social, në ndihmë të 

grupeve të popullsisë në nevojë dhe cilësisë së jetës së popullsisë së qytetit të Vlorës. 

 

Mësimdhënia: 

Kolegji Universitar  “REALD” përbëhet nga dy fakultete dhe qendra e Kërkimit shkencor : 

 Fakulteti i Ekonomisë, 

 Fakulteti i Shkencave Mjekësorë 

 Qendra e Kërkimit Shkencor, e cila është njësi bazë në Fakultetin e Ekonomisë. 

 

Njësitë bazë të fakulteteve organizojnë Studime të Ciklit të Parë "Bachelor" dhe të Ciklit të dytë “Master i Shkencave” 

dhe “Master Profesional”. KUR  ofron aktualisht programe studimi në dy cikle me këto tipare kryesore 

 Programe studimi në ciklin e parë “Bachelor”, synojnë që të : 

1. Pajisin studentët me njohuri e koncepte bazë; 

2. Aftësojnë studentët drejt një profesioni të thjeshtë, maksimalisht drejt një licence profesionale; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Mundësojnë pajisjen me një diplomë të mundshme profesionale; 

4. Sigurojnë një formim qytetar të përgjithshëm; 

5. Pajisin studentët me aftësi të përgjithshme aplikative; 

6. Aftësojnë studentët për promovim personal; 

7. Përfundojnë me Provim formimi, që dëshmon si është kuptuar puna e studiuesve të tjerë në fushën 

përkatëse. 

 

 Programe studimi në ciklin e dytë “Master i Shkencave”, dhe “Master Profesional” synojnë që të: 

 

1. Pajisin studentët me koncepte të thella, të zgjeruara dhe të specializuara; 

2. Aftësojnë studentët për kërkim të pavarur, të avancuar shkencor; 

3. Parapërgatitin studentët për licencë profesionale, duke përfshirë dhe trupëzuar plotësisht në program 

kërkesat e profesioneve të rregulluara; 

4. Aftësojnë plotësisht studentët për zhvillim karriere; 

5. Mundësojnë kryerjen e praktikave mësimore në kompanitë, punëdhënësit më të mëdhenj; 

6. Përfundojnë me Punim Diplomë që është punim me origjinalitet, me karakter teorik e empirik, produkt 

krijues i studentit.  

Tabela e mëposhtme paraqet programet e studimit të organizuara në të gjitha njësitë akademike të Kolegjit 

Universitar “REALD”: 

FAKULTETI DEPARTAMENTI PROGRAMI CIKLI I 

STUDIMIT 

 

 

 

 

 

SHKENCAVE 

MJEKËSORE 

DEP. FARMACISE Master  Shkencave (Integruar) “Farmaci” Msc 

 

DEP. 

STOMATOLOGJISE 

Master  Shkencave   (Integruar)  “Stomatologji”. Msc 
 

Bachelor “Higjenist Dentar” Bsc 

Programi Profesional “Ndihmes Dentar”  
 

 

 

DEP. SHKENCAVE 

TEKNIKE MJEKSORE 

 Bachelor Fizioterapi Bsc 

Master Profesional Fizioterapi MP 

Bachelor Infermjeri Bs 

Master profesional “Menaxhim Infermieror” MP 

Bachelor “Teknik Laboratori Mjekësor” Bsc 

 

SHKENCAVE 

EKONOMIKE 

 

DEP. MENAXHIM  

Bachelor “Menaxhim” Bsc 

Programi Profesional “Asistent Administrativ”  

 

DEP. FINANCES 

Bachelor “Finance” Bsc 

Master Shkencor  “Finance dhe Tregje Financiare” Msc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programe 
Profesionale 

PROGRAMI CIKLI I STUDIMIT 

Dep. Stomatologjisë NDIHMES DENTAR 2 VJET 

Dep. Menaxhimit ASISTENT ADMINISTRATIV 2 VJET 

 

 Përshtatshmëria e programeve të studimit me misionin e institucionit dhe me tregun e punës 

Gjatë vitit akademik 2020-2021 është bërë e qartë nevoja për të racionalizuar ofertën kurrikulare në shkallë 

Universiteti, kjo në përputhshmëri më kriteret dhe ofertën akademike për çdo cikël studimi në përputhshmëri 

me tregun e punës. Ky vit për shkak të Pandemise së Covid-19, në kushtet e komunikimit on-line ka penguar 

deri në një farë mase tërheqjen e mendimeve dhe opinioneve edhe nga aktorë të tjerë, të cilët janë të 

interesuar për mbarëvajtjen e aktivitetit mësimor të KUR, sic janë dhe vetë studentët si dhe komuniteti i 

Bisnesit të Rajonit të Vlorës dhe me gjerë.  

 
Megjithe këtë gjatë vitit, nga ana e njësive akademike dhe ato ndihmëse, janë ngritur Grupe Pune  për 

rishikim/përmirësim të kurrikulës, për të analizuar ofertën akademike të Universitetit. Të gjitha programet e 

studimit që organizohen nga njësitë përkatëse në KUR, ishin objekt i ndryshimeve si në aspektin e përshtatjes 

me aktet e reja nënligjore, por me një theks të veçantë në përmirësimin e vazhdueshëm për të siguruar 

koherencën e programeve tona me tregun e punës në bazë departamenti dhe grup lënde. Kështu është arritur 

fuqizimi i komunikimit midis lëndëve të formimit të përgjithshëm, lëndëve praktike dhe lëndëve të profilit, me 

qëllim realizimin e një formimi të Programeve Bachelor dhe Master të qëndrueshëm. Konkretisht u realizuan: 
 

 Riorganizim në masën mbi 20% të programit të integruar të studimeve “Master i shkencave” në 

“Stomatologji”;  

 Riorganizim në masën mbi 20% të programit të integruar të studimeve “Bachelor” në “Infermieri”; 

 Riorganizim në masën mbi 20% të programit të integruar të studimeve “Bachelor” në “Fizioterapi”; 

 Riorganizim në masën deri 20% të programit të integruar të studimeve “Master profesional” në 

“Menaxhim Infermieror”;  

 Riorganizim në masën deri 20% të programit të integruar të studimeve “Master profesional” në 

“Fizioterapi”;  

Kjo bëri të mundur rihapjen e këtyre programeve gjatë vitit Akademik 2021-2022. 

Për formimin e shprehive si tipare të qëndrueshme të studentëve në tregun e punës vlen jo vetëm tërësia e 

njohurive nga cdo program studimi në KUR, por dhe aftësitë e kompetencat që studentët zotërojnë në 

përmbyllje të tij, pra formimi i plotë dhe ndërshkencor i përfituar gjatë nivelit Bachelor/Master, u ka krijuar 

atyre mundësitë për ndjekjen dhe vazhdimin e studimeve por mbi të gjitha afrimin me tregun e punës. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ndryshimet në statutin apo rregulloret e IAL-së 
 

 Gjatë vitit akademik 2020-2021, nuk ka patur ndryshime në dispozitat e Statutit të Kolegjit Universitar 

“REALD”, por janë bërë disa përmirësime në rregulloret e njësive kryesore, ndryshime këto të rekomanduara 

nga ASCAL në kuadër të akreditimit të disa programeve të studimit të ciklit të dytë (Master profesional në 

“Menaxhim Infermieror”, dhe Master profesional në “Fizioterapi”).  

 

 Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë  
 

KUR  i kushton vëmendje të veçantë sigurimit të brendshëm të cilësisë, për të garantuar që veprimtaria e tij 

jo vetëm është në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi, të Statutit dhe të akteve të tjera të 

brendshme rregullatore, por gjithashtu që objektivat strategjike në përputhje me vizionin dhe misionin e 

institucionit vazhdojnë të qendrojnë në themel dhe të drejtojnë punën e përditshme të strukturave drejtuese 

dhe personelit. Njësia e sigurimit të brendshëm të Cilësisë (NJSBC), e ka nisur punën që me krijimin e 

institucionit, fillimisht në formën e grupeve ad hoc, dhe që nga Janari 2012 në formën e një njësie 

të  përhershme në strukturën organizative të institucionit. NJSBC vlerëson periodikisht efikasitetin e 

veprimtarive mësimore e kërkimore, administrative të KUR. Ajo ka akses në të gjitha të dhënat e institucionit. 

Standardet për sigurimin e cilësisë të institucionit hartohen në përputhje me Manualin e Sigurimit të 

Brendshëm dhe Kodin e Cilësisë së Arsimit të Lartë. Manuali i Sigurimit të Brendshëm është i miratuar nga 

Senati Akademik. 

Veprimtaria e NJSBC është e rregulluar sipas Manualit të Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë 

(NJSBC) i cili është bazuar në: 

 Ligjin e Arsimit te Lartë ne Republikën e Shqipërisë, Nr.80/2015, date 22.07.2015; Neni 103 dhe 104; 

 Statutin e Kolegjit Universitar “REALD”; Nenet 27 dhe 28, si dhe në rregulloren e     NJSBC-së; 

 Dokumenta te ASCAL-it; 

 Manuali përmban dhe përshkruan të gjitha aspektet që kanë të bëjnë me mënyrën e vet-vlerësimit 

dhe sigurimit të brendshëm të cilësisë si dhe aspekte të menaxhimit të cilësisë në kuadër të 

Fakulteteve të KUR. 

NJSBC aktivitetin e saj e zhvillon sipas një plani kalendar të përvitshëm, në të cilin     programohen kontrollet 

në sektorët apo proceset që i nënshtrohen kontrollit/vlerësimit e që shoqërohen me raportet me gjetjet 

përkatëse. Ndërkohë, në mënyrë periodike NJSBC informon rektoratin, drejtuesit e fakulteteve, e përmes 

tyre në mënyrë konfidenciale të gjithë stafin e KUR, rreth rezultateve të kontrolleve dhe monitorimeve të 

zhvilluara, me synim  marrjen e masave për përmirësimin e vazhdueshëm të performancës së institucionit, 

njësive të tij bazë dhe individëve në të ardhmen. Rezultatet e vlerësimit apo kontrolleve të ushtruara janë 

raportuar tek Rektori. 

Një drejtim i rëndësishëm për sigurimin e brendshëm të cilësisë lidhet me trajnimin e pedagogëve, si për 

freskimin e njohurive të tyre mbi metodikën e mësidhënies, si dhe njohjen e rregulloreve të brendëshme të 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUR. Kujdes më i veçantë i kushtohet trajnimit e pedagogëve të jashtëm, duke vënë theksin jo vetëm në 

njohjen e specifikave të rregulloreve të KUR, por edhe në aspekte metodike dhe të organizimit të mësimit. 

Përgjegjësitë janë sipas strukturës organizative të KUR, të cilat planifikojnë, organizojnë dhe garantojnë 

zbatimin e politikave dhe procedurave për realizimin e sigurimit të cilësisë. 

Njësia e sigurimit të brendshëm të cilësisë, vlerëson periodikisht rezultatet e veprimtarive mësimore dhe 

kërkimore – shkencore të Kolegjit Universitar dhe harton Raportet përkatëse të Vlerësimit të Brendshëm. 

Këto raporte diskutohen në të gjitha njësitë e KUR, me synim përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë në 

kryerjen e këtyre veprimtarive në  të ardhmen. 

Një nga format më të përdorura mbi cilësinë në KUR është “Pyetësori me studentët”, i cili organizohet dy 

herë në vit, në përfundim të çdo semestri, për të gjitha programet e studimit, për të gjitha ciklet, për të gjitha 

lëndët dhe pedagogët. Skedat e pyetësorëve përpunohen dhe i vihen në dispozicion të drejtuesve të 

institucionit, si edhe në mënyrë të personalizuar për secilin pedagog.  

Njëherazi, ato kanë qënë një burim i rëndësishëm për të nxjerrë konkluzione mbi cilësinë e punës së secilit, 

në disa raste janë shoqëruar edhe me marrjen e masave konkrete ndaj pedagogëve të ndryshëm.  

Ndër problemet më kryesore kanë qënë lidhur me literaturën e rekomanduar, shfrytëzimin e orës së mësimit, 

cilësinë në shpjegim dhe kontrollin e dijeve, etj. Realizimi i takimeve me grupet me studentët të të gjitha 

viteve në të dy ciklet e studimit, ka qenë një element thelbësor për marrjen e reagimeve të drejtpërdrejta, 

pikëpamjeve dhe opinioneve nga studentët e KUR. Gjatë vitit akademik 2020-2021 ky takim është  realizuar 

on-line, e cila ka patur edhe mangësi përsa i takon pjesmarrjes në  diskutime midis antarëve të NJSBC me 

studentët. Këto takime on-line kanë patur si qëllim nxjerrjen e vlerësimit të mësim-dhënies dhe mësim-

nxënies. Këtij procesi i është kushtuar kujdes i vecantë, pasi lidhet direkt me nevojat dhe shërbimet që u 

nevojiten studentëve.  

Procedurat e punës me grupet janë miratuar nga Rektori dhe u janë bërë me dije të gjithë studentëve të ftuar 

në këto takime. Raportet për secilin grup studentësh të të gjitha programeve të studimeve janë dorëzuar në 

rektorat në fund të vitit akademik. 

Ndikim të drejtëpërdrejtë në sigurimin e cilësisë japin edhe takimet e drejtuesve të institucionit me studentët, 

tërheqja e mendimit të këshillit studentor si edhe pyetësorët me frekuencë simestrale apo mbi një problem 

specifik, ku tërhiqet mendimi i studentëve mbi çdo program studimor në tërësi, mbi çdo lëndë të veçantë dhe 

çdo pedagog.  

Të dhënat e fituara nga këta pyetësorë, pas përpunimit shfrytëzohen gjerësisht në mbështetje të proçesit të 

vlerësimit të përformancës, gjatë të cilit drejtuesit e institucionit bëjnë vlerësimin e performancës akademike 

të secilit pedagog në përfundim të vitit akademik. 
 

Gjatë vitit akademik 2020-2021, NJSBC ka punuar intensivisht me organet dhe autoritetet drejtuese të 

institucionit në lidhje me përmirësimin e procedurave dhe formateve të ndryshme për mbarëvajtjen e 

proceseve dhe kjo është reflektuar në vendim-marrje konkrete. Po gjatë vitit akademik 2020-2021, NJSBC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ka punuar intensivisht me  njësitë bazë, përgjatë procesit të akreditimit për  programe studimi, me 

administrimin e dokumentacionit, me monitorimin e tyre.  

Më poshtë do të pasqyrohen konkluzionet e nxjerra lidhur me anketimin e parë të realizuar nga NJSBC, në 

Kolegjin Universitar “Reald”, për vitin akademik 2020 - 2021 me studentët e departamenteve të ndryshme. 

Modeli i anketimit është konceptuar që studentët në anonimat të plotë t’u përgjigjeshin dhjetë rubrikave me 

shkrim dhe të japin krahas kësaj vlerësimin me pikë sipas pritshmërisë: 

 Shumë mirë, me   5 (pesë);   

 Mirë, me   4 (katër);  

 Mjaftueshëm, me  3 (tre);  

 Dobët, me  2 (dy); 

 Keq, me  1  (një);  

 dhe dy pyetje të vlerësimit kritik të karakterit pozitiv dhe sugjerues.   

     

Gjithsej u shpërndanë 50 fletë anketash të ndarë sipas departamenteve/programeve të studimit. Çdo student 

ka dhënë përgjigje për 10 pyetje. Në total janë dhëne 500 përgjigje. Ndarja e anketimit erdhi si domosdoshmëri 

e përpjekjeve për përmirësimin e cilësisë dhe sigurimin e saj, për evidentimin e vlerësimit te mësimdhënies, 

praktikave mësimore, zbatimit të orarit mësimor, kushteve në të cilat zhvillohet mësimi, marrëdhënieve me 

sekretarinë mësimore, etj., për përqendrimin e punës së çdo departamenti dhe nxjerrja e detyrave për 

përmirësim.  

Anketimi u realizua në periudhën 01.02.2021 deri më 20.02.2021, para fillimit të sezonit të provimeve, pasi 

është ezauruar aktiviteti i semestrit të parë dhe ka aktivitet për anketim.  

Duke qenë se procesi mësimor gjatë semestrit të dytë u zhvillua në distancë (online) nuk patëm mundësi të 

bënim anketime. Qëllimi i anketimit ishte mbledhja e të dhënave mbi metodat e mësimdhënies, mundësinë e 

transferimit të dijeve nga teoria në praktikë dhe anasjelltas, aftësia e pedagogut për t`ua bërë sa më të thjeshtë 

dhe tërheqëse lëndën studentëve kjo në funksion te rritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe mësim nxënies 

në Kolegjin Universitar “Reald”. Studentët kanë dhënë përgjigje rreth vlerësimit që kanë për: 

 Stafin akademik 

 Orarin mësimor të grupit. 

 Orën e mësimit. 

 Mungesat e studentëve. 

 Vlerësim i studentëve. 

 Aktivitetet ekstra-kurrikulare. 

 Sekretarinë mësimore. 

 Marrjen e informacionit nga zyra e informimit të studentëve. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Përgjigjja në vlerësimet statistikore për secilën prej pyetjeve të rubrikës së anketës në bazë të departamenteve 

përkatëse është si më poshtë: 
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Duke bërë një përmbledhje të të dhënave të sipër-cituara, në të gjitha programet së bashku, rezultojnë se 

kanë plotësuar pyetësorin në tolal 50 studentë. Duke llogaritur që çdo studentë ka dhënë vlerësim për 10 

pyetje, rezultojnë që në total janë dhënë 500 vlerësime, të cilat nisin nga “vlerësimi 1” me 0 pikë (keq), deri 

te “vlerësimi 5” (shumë mirë). 

Gjithashtu, anketime janë bërë edhe për aktivitetit shkencore, si workshope dhe leksione të hapura. Pyetësori 

ka qenë i ndërtuar me 7 pyetje. Studentët kanë dhënë përgjigjet e tyre në anonimat të plotë. Pyetjet e 

pyetësorit kanë qenë si më poshtë: 

1. Si u informuat për aktivitetin e sotëm?  

2. Pse vendosët të merrnit pjesë? 

3. Sa të vlefshëm e vlerësoni aktivitetin e sotëm? 

4. Si e vlerësoni cilësinë e materialeve të work-shopit? 

5. Si e vlerësoni aftësitë e lektorëve? 

6. Sa të rëndësishme për njohuritë tuaja i vlerësoni aktivitete të tilla në institucionin tonë?  

7. A doni që aktivitete të tilla të organizohen më tej? 

Janë shpërndarë 50 pyetësorë. Për çdo pyetje, janë dhënë versionet/përgjigjet e mundshme, nga të cilat 

studentët kanë të drejtë të rrethojnë njërën prej përgjigjeve të mëposhtme: 
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1.      Si u informuat për aktivitetin e sotëm?  

a)      Website   

b)      Telefon  

c)      E-mail  

d)      Këshilli studentor    

e)      Këndi i Njoftimeve 

f)      Pedagog 

g)    Zyra e Karrierës, Tutoriatit Studentor & Alumni 

h)    _____________ (tjetër 

 

2. Pse vendosët të merrnit pjesë? 
a) I rëndësishëm 
b) Interes personal 
c) Mundësi informimi 
d) __________________ (arsye tjetër) 

 
3. Sa të vlefshëm e vlerësoni aktivitetin e sotëm? 
a) Nuk kam vlerësim 
b) Aspak i vlefshëm  
c) Pak i vlefshëm  
d) I vlefshëm  
e) Shumë i vlefshëm  

  
4. Si e vlerësoni cilësinë e materialeve të work-shopit? 
a) Aspak të kënaqshme  
b) Të kënaqshme  
c) Shumë të kënaqshme 

 
5. Si i vlerësoni aftësitë e lektorëve? 
a) Aspak të mira  
b) Të mira  
c) Shumë të mira 

 
6. Sa të rëndësishme për njohuritë tuaja i vlerësoni aktivitete të tilla në institucionin tonë?  
a) Aspak të vlefshme  
b) Pak të vlefshme  
c) Të vlefshme  
d) Shumë të vlefshme  

  
7. A doni që aktivitete të tilla të organizohen më tej? 
a)       Po   
b)       Jo  
c)       Nuk e di. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. PYETJET E ANKETIMIT a b c d e 

1 Si u informuat për aktivitetin?  32 0 0 18 0 

2 Pse vendosët të merrnit pjesë? 12 9 21 8 0 

3 Sa të vlefshëm e vlerësoni aktivitetin? 2 1 6 17 24 

4 Si e vlerësoni cilësinë e materaileve të work-shopit? 1 26 18 0 0 

5 Si e vlerësoni aftësitë e lektorëve? 1 14 42 0 0 

6 Sa të rëndësishme i vlerësoni aktivitete të tilla?  0 0 7 43 0 

7 A doni që aktivitetete të tilla të tjera? 50 0 0 0 0 
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Nga kjo anketë rezulton se studentët më së shumti kanë rrethuar alternativat e mëposhtme: 

- 32 studentë konfirmojnë se janë informuar nëpërmjet faqes web të institucionit; 

- 21 studentë konfirmojnë se e shohin aktivitetin si një mundësi informimi; 

- 24 studentë konfirmojnë se aktiviteti është shumë i vlefshëm; 

- 26 studentë konfirmojnë se cilësia e materialeve të përdorura është shumë e mirë; 

- 42 studentë konfirmojnë se aftësitë e lektorëve janë shumë të mira; 

- 43 studentë konfirmojnë se aktivitete të tilla janë shumë të vlefshme; 

- 50 studentë konfirmojnë se dëshirojnë të kenë edhe më shumë aktivitete të tilla. 

 

Nga rezultatet  e raportit të paraqitur nga NJSCB mund të jepen konkluzionet: 

 Në tërësi studentët kanë dhënë “vlerësim 4” dhe “vlerësim 5”, dhe konkretisht janë 18 vlerësime “Mirë” 
ose 36 %, si dhe 32 vlerësime “Shumë mirë” ose 64 %. Ndërsa vlerësimi negativ është i pa 
konsiderueshëm (nuk ka).  

 Nga ky anketimet e sipërcituara dolën rezultatet ku të dhënat do të përdoren për vlerësimin e ecurisë së 
Kolegjit Universitar “Reald” duke ndërtuar planet për të ardhmen. 

 Rezultati i ankimimit përputhet me pritshmërinë në bazë të dy pyetjeve në fund të vlerësimit në lidhje me 
atë që konsiderohet postave në Kolegjit Universitar “Reald” dhe përditshmëritë për përmirësim të 
mëtejshëm. 

 

Parashikimi për angazhimin e personelit akademik 

 

Personeli akademik në KUR ndahet në tre kategori, personeli akademik, personeli ndihmës mësimor-

shkencor dhe personeli administrativ. Personeli akademik dhe drejtuesit akademik kryejnë veprimtari të 

mësim-dhënies, kërkimit shkencor, shërbime në zhvillim të institucionit, këshillim për studentët dhe detyra 

administrative. Personeli akademik ndahet në personel akademik efektiv dhe personel akademik me 

kontratë. Personeli akademik efektiv  përbëhet nga drejtuesit dhe stafi akademik i brendshëm. Personeli 

akademik me kontratë përbëhet nga stafi akademik i jashtëm dhe lektorët e ftuar. 

Përzgjedhja e anëtarëve të personelit akademik, si dhe vlerësimi i performancës së tyre rregullohet me 

dispozitat ligjore në fuqi, me dispozitat përkatëse në Statutin e KUR dhe me dokument të veçantë. Secili 

Departament pas një analize të hollësishme të kapaciteteve dhe ngarkesave konstaton nevojën për personel 

të ri akademik, paraqet propozimin për rekrutim personeli akademik në Këshillin e Fakultetit. Propozimi 

përmban profilin profesional të personelit akademik, që propozohet të rekrutohet, si dhe argumentimin e këtij 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

propozimi, dhe në varësi të ngarkesës që pritet të mbulojë, nëse nevojitet pedagog i brendshëm ose i jashtëm. 

Lajmërimi bëhet në faqen zyrtare të web-it të KUR.  

Personeli akademik përzgjidhet me konkurs pas shqyrtimit nga një komision i veçantë, të ngritur nga Rektori, 

ku marrin pjesë Dekani, përgjegjësi i departamentit dhe përfaqësues nga Zyra e Burimeve Njerëzore. 

Kriteret kryesore mbi të cilat mbështetet vlerësimi / rekrutimi i kandidaturave, janë treguesit e performancës 

së kandidatëve, të tillë si: 

a. Përvoja në mësimdhënie në nivel universitar; 

b. Të ketë së paku gradë shkencore PhD ose Doktor, si dhe tituj Profesor, Profesor i Asociuar, 

Akademik; (Pranohen në raste specifike individë të ekselencës ose profesionistë të shquar edhe 

pa gradën Doktor) 

c. Cilësia dhe standardet e universitetit ku është diplomuar kandidati, duke i dhënë përparësi 

universiteteve perëndimore; 

d.   Rezultatet personale të kandidatit; 

e. Aktiviteti kërkimor e botues dhe përputhshmëria e tij me objektivat shkencorë të  KUR; 

f. Motivet kryesore për t’u bërë pedagog në KUR; 

g. Aftësitë komunikuese dhe etika; 

h. Objektivat e tij afatmesëm dhe afatgjatë në karrierën akademike e shkencore; 

i. Përvoja e punësimit dhe rekomandimet e punëdhënësve të mëparshëm; 

j. Zotërimi i gjuhëve të huaja dhe shkalla e përdorimit të tyre; 

k. Paraqitja gjatë leksionit të hapur para Departamentit përkatës (kur aplikohet). 

 
Përveç pedagogëve me tituj e grada, për nevoja të veçanta dhe për periudha të caktuara, në KUR mund të 

punësohen edhe pedagogë që nuk kanë tituj e grada, por që kanë një përvojë të gjatë e të suksesshme në 

profesionin dhe institucionin e tyre, janë unikë në fushën e tyre të specializimit, dhe në rastin e  Programeve 

te Odontojatrisë dhe Farmacisë ato, janë vlerë e shtuar për auditorin etj. Marrja e tyre bëhet për të plotësuar 

kërkesa të veçanta të programit mësimor, të tilla si lëndë me karakter praktik, cikle specifike leksionesh dhe 

seminaresh, orësh praktike, etj. 

Të drejtat dhe detyrat e personelit akademik, ngarkesa dhe format e saj përcaktohen në Kontratën e lidhur 

mes tij dhe KUR, bazuar në Kodin e Punës, në Statutin e KUR, në rregulloret, në Kodin e Etikës, si dhe në 

dokumentet e tjera të miratuara nga organet drejtuese të KUR. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ngarkesa mësimore është e ndarë sipas normave mbi ngarkesën mësimore që duhet të ketë çdo pedagog. 

Shpërndarja e lëndëve në departament është bërë duke u bazuar në kualifikimin dhe fushën e studimit të 

pedagogëve me qëllim rritjen e cilësisë së mësimdhënies. 

Cilësia e realizimit të ngarkesës mësimore: Pavarësisht kriterit të zbatuar për ndarjen e lëndëve dhe të gjithë 

ngarkesës mësimore sipas profilit të pedagogëve, është ndjekur në mënyrë të vazhdueshme zbatimi i 

detyrimeve ligjore edhe realizimi konkret i procesit mësimor duke     vlerësuar rast pas rasti cilësinë e 

mësimdhënies. 

Metodat e mësimdhënies: Metodat e mësimdhënies të zbatuara nga pedagogët e angazhuar në të gjitha 

programet që organizohen në KUR, janë të larmishme. Krahas zhvillimit të leksioneve në auditore si formë 

klasike e mësimdhënies janë përdorur edhe metoda si organizimi i diskutimeve, debateve me studentët, janë 

krijuar grupe të vogla studentësh. Janë organizuar auditore të hapura organizuar me specialistë në fusha të 

ndryshme ndihmojnë në zgjerimin e njohurive të studentëve. 

Vlerësimi i brendshëm i mësimdhënies realizohet edhe nëpërmjet ndjekjes së orëve mësimore nga drejtues 

të njësive. Janë marrë mendime, sugjerimi dhe vërejtje nga studentët për pedagogë të ndryshëm dhe lëndë 

të ndryshme dhe është diskutuar mbi mundësitë reale të zhvillimit të të gjithë procesit mësimor sipas 

standarteve që kërkohen.  

Në tabelat më poshtë jepen të dhënat mbi personelin akademik të angazhuar në vitin 2020-2021, sipas 

njësive, titujve dhe gradave dhe statusit të tyre në KUR. 
   

FAKULTETI DEPARTAMENTI EMER   MBIEMER TITULLI / 
GRADA 

EFEKTIV/ 
KONTRATE 

 
Ekonomik  

Menaxhimit Spiro  CAUSHI  
Engjell  LIÇAJ  
Përparim FAKAJ 

Prof. Dr.  
Prof. As.  
Dr. 

Efektiv 
Efektiv 
Efektiv 

Financës  Myzafer  ELEZI  
Mirko  PERANO 
Dafina NAZAJ 

Prof. As.  
Prof. As.  
Dr. 

Efektiv 
Efektiv 
Efektiv 

Qendra Kërkimore Njazi XHAFERI  
Engjellushe ZENELAJ  
Neshet NGUCAJ  
Stavri FURRXHI   

Dr.  
Dr. 
Dr. 
Dr.  

Efektiv 
Efektiv 
Efektiv 
Efektiv  

 
 
 
 
 
Shkencave 
Mjekësore  

 
 
 
Stomatologji 

Felice Rpberto GRAZZI  
Arben MUÇO   
Bashkim MURATI  
Arben BAUSHI   
Ilva LAMAJ   
Juliana XHINDOLI  
Ledina MERKAJ   
Gerti XHIXHA   

Prof. Dr.  
Dr.  
Dr.  
Dr. 
Dr.  
Dr.  
Dr. 
Dr.  

Efektiv 
Efektiv 
Efektiv 
Kontratë 
Kontratë 
Kontratë  
Kontratë 
Kontratë 

Farmaci  Petrit  KOTORI  
Adelina SKËNDERI  

Prof. Dr.  
Dr.  

Efektiv 
Efektiv 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spiro PANAJOTI . Dr. Efektiv 

Shk. Teknike Mjekësore Murat XHULAJ  
Ejona ZILJA (SHASKA)  
Stavri JFURRXHI  
Elektra SPAHIU   
Vitori HASANI 
Enkelejd MEHILLI  
Ervin HOXHA 

Prof. Dr.  
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Prof. As. 
Dr. 
Dr. 

Efektiv 
Efektiv 
Efektiv 
Efektiv 
Kontratë 
Kontratë 
Kontratë 

                                 

           

  Gjurmimi i studentëve 

 
Në përgjigje të nevojës për të gjurmuar studentët dhe në zbatim të strategjisë së KUR për kujdesin ndaj 

studentit të diplomuar dhe përputhshmërinë e diplomës së tij me tregun e punës, Zyra e Këshillimit të 

Karrierës dhe Studentit realizon vrojtimin vjetor në fillim të muajit Mars. (Në muajin Mars del përpunimi i të 

dhënave të studentëve të diplomuar të vitit Akademik para-ardhës.) 

Vrojtimi mbështetet në një anketim me telefon që bëhet për të gjithë studentët e diplomuar, duke u drejtuar 

pyetjet si me poshtë: 

a) Nëse janë në marrëdhënie pune dhe kur e kanë filluar atë; 

b) Nëse punojnë në profesionin për të cilin studiuan, apo janë jashtë specialitetit; 

c) Nëse kanë perceptimin që paga e tyre është e nivelit të ulët, mesatar apo të lartë. 

 
Të dhënat nga komunikimet e Zyrës së Këshillimit të Studentëve dhe Karrierës (ZKSK )    mbi punësimin e të 

diplomuarve përgjatë viteve të fundit akademikë, sipas programeve të studimit bachelor tregojnë një nivel të 

kënaqshëm punësimi, në përputhje me diplomën. Njëkohësisht merret parasysh fakti që një pjesë e të 

diplomuarve vazhdojnë studimet në ciklin e dytë. Nëse marrim në konsideratë punësimin e studentëve që 

kanë vazhduar studimet në KUR dhe të atyre të punësuar direkt pas ciklit të parë, shifrat e punësimit në vitet 

e mëparshmem arrijnë në rreth 95 - 98 %. 

Bazuar në Organigramën e KUR si dhe në të gjitha aktet rregullatore të universitetit, Zyrës së Këshillimit të 

Studentëve dhe Karrierës (ZKSK )    i ka dhënë departamenteve mbështetjen e saj në procesin e praktikave, 

për studentët në Bachelor dhe në Master. Kjo zyrë ka qenë përgjegjëse për implementimin e zhvillimit të 

praktikave dhe mbarëvajtjen e tyre, gjithnjë në mbështetjen të departamentit. Për një funksionim sa më të 

drejtë dhe transparent, ZKSK ka dhënë kontributin e saj për organizimin dhe dokumentimin e këtij procesi. 

Bazuar në organigramën e Zyrës së Këshillimit të Studentëve dhe Karrierës, ka përcaktuar një ditë dhe një 

orë të vecantë për pritjen e çdo studenti në nevojë për këshillim akademik. Me kontributin e anëtarëve të 

ZKSK, pasi  është mundësuar ndjekja e praktikave, është realizuar edhe punësimi i një numri të 

konsiderueshëm srudentësh në vendin ku  ata i kanë realizuar praktikat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Këshilli studentor dhe përfaqësimi e tij në KUR 

  
Bazuar në Ligjin Nr. 80, datë 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet 

e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e KUR në nenin 98, si dhe në Rregulloren e 

Këshillit Studentor të Kolegjit Universitar REALD, në fillimin e vitit akademik 2020-2021, Këshilli Studentor  

mori vendimin për shpalljen e fillimit të procesit te zgjedhjeve të pjeshme përKëshillin studentor të KUR. 

Zgjedhjet u finalizuan në muajin shkurt 2020.  (Në kushtet e pandemisë mund të zgjatet afati i veprimit të 

Kwshillit Studentor të viti të kaluar duke koptuar antarë të rinj që zëvëndësojnë studentët që kanë përfunduar 

studimet).   

Proceset për zgjedhjet e pjeshme gjatë vitit akademik 2020-2021, u koordinuan nga Komisioni Ad Hoc i 

studentëve dhe u mbështetën nga Zyra e Këshillimit të Studentëve dhe Karrierës si dhe nga stafi akademik 

pergjegjës i punës me studentët në çdo fakultet. Zyra e Këshillimit të Studentëve dhe Karrierës dhe NJSBC 

në KUR monitoroi procesin dhe rezultatet konform rregullores. 

Këshilli Studentor i KUR është organi kolegjial më i lartë i përfaqësimit studentor brenda institucionit, 

përgjegjës për përfaqësimin e studentëve në jetën institucionale dhe përmirësimin e jetës studentore. 

Anëtarë të Këshillit Studentor, përfaqësojnë studentët në organet kolegjiale të KUR, Senat Akademik, 

Komision i Përhershëm i Fakultetit,   NJSBC. 

 Këshilli Studentor përbëhet nga anëtarët e zgjedhur të cilët konsiderohen përfaqësues me te drejtë vote, 

sipas numrit të përcaktuar sipas Nenit 98 të Statutit, dhe Nenit 71 të rregullores së IAL. 

 Këshilli Studentor përbëhet edhe nga anëtarë pa të drejtë vote, të miratuar nga vetë ai, të cilët 

angazhohen pranë Komisioneve të Këshillit Studentor. 

 

               Kërkimi shkencor 
 

Gjatë vitit akademik 2020- 2021, KUR i dha një rëndësi të veçantë punës kërkimore shkencore. Objektivat 

kryesore të kërkimit shkencor gjatë kësaj periudhe kanë harmonizuar plotësimin e synimeve afatshurtër me 

stadet paraprake të objektivave atafmesëm dhe afatgjatë në përputhje me strategjinë e përgjithshme të 

institucionit. Ky raport përmbledh vlerësimin e aktivitetit shkencor të institucionit brënda vitit akademik 2020-

2021. Në të analizohen investimeve qe institucionit ka realizuar për punën kërkimore shkencore të këtij vitit  

akademik te cilat analitikisht mund ti gjeni ne buxhetin e përgjithshëm të KUR. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Drejtimet kryesore të politikave të kërkimit shkencor në funksion të rritjes së  cilësisë së 

mësimdhënies. 

   

  Rristrukturimi i fushave të kërkimit shkencore në KUR. 

 
Gjatë këtij viti është rritur puna në grup e pedagogëve dhe janë ri-strukturuar grupet shkencore në çdo 

departament. E konsiderojmë këtë një arritje të veçantë sepse profilizimin i pedagogëve  është bërë jo 

vetëm sipas grup- lëndëve dhe drejtimeve të kërkimit shkencor por, edhe sipas strukturës së vetë tregut 

shqiptar të punësimit. Kjo ka sjellë ndryshime në rritjen e efektivitetit të punës kërkimore shkencore por edhe 

në cilësinë e punimeve. Rritja e punës në grup duket jo vetëm në ekipet e specializuara për probleme të 

veçanta, por edhe në politikën e botimeve ku shumica e tyre kanë më shumë se një autor.  

Aplikimi për ndjekjen e studimeve të nivelit  të tretë nga antarë të stafit akademik efektiv dhe me kontratë, qe 

do te merren me studimet doktorale solli si rrjedhojë riorganizimin e fushave të kërkimit shkencor. Në këtë 

mënyrë strategjia e kërkimit shkencor u vu në funksion edhe të studimeve doktorale dhe elementeve të tjerë 

që lidhen me tregun dhe bashkepunimin me subjektet e tij.  

 

Rikonceptimi i informacioneve shkencore nëpër departamente.  

Duke pasur si bazë të punës shkencore organizimin e informacioneve shkencore nëpër departamente është 

synuar të rritet kombinimi i dijeve ndërdisiplinore në mënyrë që studentët nga viti në vit të kalojnë nga njohja e          

pjesës tek njohja e së tërës (integrimi i koncepteve teorike në  lëndet e ndryshme mësimore). Informacionet 

shkencore të organizuara nga departamentet kishin të ftuar dhe studentë të cilët paraqisnin interesin e tyre 

edhe në problematika jashtë programit mësimor. Diskutimet periodike të pedagogeve sipas planit të 

informacioneve shkencore kanë shërbyer njëkohësisht dhe si mjete për pasurimin e syllabusave të lëndëve, 

heqjen e përseritjeve në to dhe pajisjen e lëndëve me mekanizmat dhe teoritë me të reja dhe më aktuale. Ҫdo 

departament ka organizuar brenda vitit me shume se XX seanca me informacione shkencore. Analitikisht në 

tabelën  që vijon pasqyrohen seancat e zhvilluara nga cdo department. 

 

                  

Fakulteti 
Departame

nti 
Nr. seancave 

informative 
Tematikat  

 

Ekonomik 

Menaxhimit 1 
 

Leksion i hapur, me temë:  “Si të përgatisim një 
punim diplome”. 

 

Financës  

 

1 

 

Leksion i hapur me temë: Terrorizmi ndërkombëtar, 
karakteristikat dhe impakti në fushën e sigurisë”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Qendra Kërkimore 

 

2 

Tryezë e rrumbullakët me stafin akademik për 
metodologjinë e mësimdhënies online në platformën 
google clasroom, dhe mënyrën e hartimit të 
vlerësimit të njohurive.  

Konsultime me studentë për të dhënë udhëzime për 
përgatitjen e temave te diplomave  të nivelit te pare 
dhe te dyte. Njohja e studentëve me udhëzimin e IAL 
për zhvillimin e punimit të diplomës. 

Shk. Mjekësore Shk. Teknike 
Mjekësore 

1 “Profilaksia, një problem madhor i mjekësisë 
bashkëkohore”. 

  

Vlen të përmendet Fakulteti Ekonomik, i cili ka organizuar seanca të hapur me informacione shkencore për 

gjithë universitetin. Kështu për temën “Terrorizmi ndërkombëtar, karakteristikat dhe impakti në fushën e 

sigurisë”; qe ngjalli interes për gjithë departamentet e tjera të IAL që ngjalli  dhe diskutime  sociale e 

psikologjike. 

 

 Rritja e nivelit shkencor të pedagogëve. 

 
Një nga objektivat e punës shkencore ka qëne rritja e nivelit shkencor individual të pedagogëve të rinj 

nëpërmjet nxitjes së tyre per te mbaruar studimet e ciklit te trete. Kete vit akademik 2 pedagogë kanë mbrojtur 

titullin akademik “Profesor i Asociuar” (nje me kohe te plote dhe nje me kohë te pjesshme), si dhe 2 pedagoge 

(nje me kohe te plote dhe nje me kohë te pjesshme) kanë filluar studimet doktorale jashtë vendit (Spanjë dhe 

Rumani). Kjo qe i jep nje shtytje te re nivelit të studimeve doktorale në institucionin tonë. 

 Krahas këtij fenomeni kemi një rritje të konsiderushme të aplikimeve si brënda ashtu dhe jashtë vendit nga 

pedagogët e rinj për studime të nivelit të tretë. Ndërkohë shumë pedagogë kanë marrë pjesë dhe në 

koferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare të organizuara edhe nga institucione të tjera. Pjesa më 

e madhe e materialeve të paraqitura në koferencat shkencore të organizuara online  ku kanë marrë pjesë 

pedagogët, janë paraqitur në departamentet përkatëse dhe kanë qenë produkte të informacioneve 

shkencore. 

 

Rritja e cilesisë së botimeve shkencore nga  KUR  

Për botimet në Buletinin Shkencor të KUR  janë vendosur procedura që          synojnë të rrisin cilësinë e botimeve. 

Të gjitha punimet kalojnë nga dy oponeca të bera nga specialistë të fushës me titull profesor dhe kalojnë në 

diskutime të hollësishme në këshillin e botimit të institucionit. Rritja e numrave të botimit të revistës, botimet 

e tjera shkencore si tekste, monografi, materiale ndihmëse për studentët, etj, kanë sjellë një rritje të 

mundësisë së studentëve për tu informuar me të rejat më të fundit në të gjitha fushat. Synohet kështu të 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

krijohet një platformë e fuqishme e debatit shkencor jo vetëm për problemet teorike- ekonomike por dhe 

zgjidhje të ndryshme praktike të subjekteve private dhe shtetërore ku “Kolegji Universitar REALD ” ka lidhje 

bahkëpunimi. 

Gjatë vitit akademik 2020-2021 u krijua mundësia e përpunimit elektronik të punës shkencore dhe filloi 

realizimi i nje arshive elektronike e aksesushme në nivele të caktuara brënda institucionit me bazë 

departamenti. Ky sistem ka bërë të mundur që krahas vlerësimit të punës individuale të cdo pedagogu në 

aktivitetin mësimor të realizohet dhe vlerësimi i tij në drejtim te punës shkencore. Në këtë mënyrë vlerësohen 

jo vetëm elementet sasiorë të punës shkencore, por edhe elemente cilësorë të saj.  

Ndryshimet e reja në VKM –të, lidhur me punën shkencore në institucionet e arsimit te lartë, jane vendosur 

si elementë të vlerësimit  cilësor të botimeve, të cilat i kemi reflektuar edhe në vlerësimin e punës individuale 

të pedagogeve. Pavaresisht se vleresimi cilesor i punimeve metodologjikisht nuk mund të shprehet  thjesht 

në një numur, është evidente si rritja e botimeve me faktor impakti, ashtu dhe preferenca per botime ne 

revista te certifikuara. 

Në kushtet e pandemisë ka patur shkallë vështirësie për botimin e punimeve shkencore në peridikë. 

 

Në tabelën keni një përmbledhje të botimeve të KUR në vitin akademik 2020-2021. 

 

Artikuj shkencore Gjithsej 

Artikuj të botuar në revista dhe/ose serial botimesh shkencore jo periodike, ndërkombëtare, 
me faktor impakti, të rankuara nga Thomson Reuters dhe/ose  Scopus. 

3 
 

Artikuj të botuar në revista dhe/ose serial botimesh shkencore jo periodike,       ndërkombëtare, 
me faktor impakti. 

1 

Artikuj të botuar në revista të tjera ndërkombëtare, me kod ISSN dhe bord       ndërkombëtar, të 
vlerësuar nga specialistë të fushës (peer-review). 

 

Artikuj të botuar në revista kombëtare (brenda vendit), me bord editorial, me  faktor impakti. 
 

Artikuj të botuar në revista kombëtare (brenda vendit), pa faktor impakti 17 

Monografi dhe Tekste universitar  

Monografi kërkimore/shkencore, botuar nga botues ndërkombëtarë, me vlerësim nga 
specialistë të fushës (peer-review). 

 
- 

Monografi kërkimore/ shkencore, botuar brenda vendit, me vlerësim nga specialiste të 
fushës (peer-review). 

- 

Monografi, libra studimorë me logon e universitetit. - 

Botim tekst universitar. - 

Referime ne aktivitete shkencore  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referim në veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres) në një 
nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, OECD-së ose G20-ës, të pranuar në bazë të një 
vlerësimi paraprak shkencor dhe të botuar në “Proceedings”, të indeksuar, me kod ISBN ose 
ISSN. 

 

3 

Referim në veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres) jashtë 
vendit (që nuk përfshihet më lart/ tek C031), të botuar në “Proceedings”, të indeksuar, me 
kod ISBN ose ISSN. 

 

3 
 

Referim në veprimtari shkencore (simpozium, konferencë, kongres) brenda vendit, me bord 
editorial, të botuar në “Proceedings”, të indeksuar ose jo, me  kod ISBN ose ISSN. 

5 
 

Artikuj te tjerë  

Botim artikuj shkencorë në revista të specializuara  

Botim artikuj në revista të tjera dhe gazeta  

 

 

Rritja e bashkëpunimit të KUR me sektorin privat të tregut shqiptar. 

Për realizimin e këtij objektivi gjatë këtij viti mësimor janë ndërmarë inisiativat e mëposhtme: 

 

Ndërtimi i strukturave që krijojnë lidhje të qëndrueshme me sipërmarrjet private kanë filluar të fuksionojne 

pavarësisht se janë ende në hapat e para si dhe inisiativa të tjera që stimulojne shpirtin sipermarrës të studentëve. 

Ndërtimi i këtyre stukturave do të sjellë edhe organizimin e studentëve në shoqata të studentëve sipërmarrës 

është një shtytje e re në konceptin e sipermarrjes universitare dhe në struktura të tjera që stimulojnë shpirtin 

sipermarrës të të rinjve. 

Ndërtimi i bashkëpunimeve me shoqëritë private të biznesit të madh në fushën e studimeve të tregut për produkte 

te veçanta, në fushën e trajnimeve për objektiva të caktuara (shitje apo komunikimi publik), si dhe asistencë në 

kontrata tregtare apo zgjidhje të problemeve financiare e të kontabilitetit ose organizimi i trajnimeve per kompani 

private ne fushen e marketingut. Viti që kaluam nuk krijoi kushte per implementimin në praktikë të këtyre 

strukturave për shkak të pandemisë që përfshiu gjithe vitin mësimor. Ende institucioni nuk ka krijuar të ardhura 

nga tregu por në objektivat e tij afat mesem është të rrisë prezencën e tij në treg në këtë drejtim. 
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Forcimi i mëtejshëm i lidhjeve shkencore të KUR nëpërmjet bashkëpunimit institucional, shkëmbimit 

të eksperiencës me universitete vendas dhe  të huaja 

 

KUR, në vijim të zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të bashkëpunimit me universitetet e huaja, ka 

realizuar hapjen e programit bachelor në “Higjenist Dentar” në gjuhë të huaj (italisht), bazuar në kurrikulat 

e universiteteve italiane. Ky program ka filluar aktivitetin mesimor (akademik) në vitin 2020-2021.  

Realizimi i programit mësimor, mobilitetit të studentëve, unifikimin e një lënde apo grup lëndësh në 

universitetet respektive. Për të  realizuar këtë proces është ndërtuar një procedure e caktuar e ekuivalentimit 

të lëndës që përmbledh: unifikimit te syllabusave, unifikimit të detyrimit të studentëve, unifikimi i sistemit të 

vlerësimit, unifikimi i metodës së mësimdhënies, unifikimi i kontrollit të punës mësimore të pedagogut dhe 

bashkëpunimi i përkohshëm deri në realizimin e unifikimit final.  

Për rritjen e mobilitetit të studenteve dhe pedagogeve janë ndërtuar procedura edhe për të  analizuar 

mundesinë e barazvlefshmërisë së programeve mësimore që çon në barazvlefshmërinë e diplomave. Për të 

dy universitetet pas vendimeve të institucioneve përkatëse për një lëndë të veçantë ose për programe të 

veçanta, është ndërtuar një plan veprimi kalendarik dhe një kosto e përafërt për unifikimin e programit. 

Këto objektiva janë në strategjinë e viteve të ardhshme, por në ketë vit janë vendosur themelet dhe 

procedurat e realizimit të këtij objektivi. Në bashkepunimet me universitet shqiptare vlen të përmendet 

eksperienca me Universitetin e Mjeksisë Tiranë, Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë. Shumë pedagogë të këtij 

universiteti me tituj dhe grada shkencore kanë dhënë mësim në institucionin tonë duke sjellë në të 

eksperiencat positive si në përmbajtjen e lëndës ashtu edhe në metodikat e mësimëdhënies. Bashkëpunimi 

me këtë universitet është shtrirë edhe në fushën shkencore. Vlen të përmendet fakti se shumë tekste të 

lëndëve të vecanta të programeve mësimore janë unifikuar me Universitetin e Mjeksisë Tiranë. 

 Bashkëpunimi me Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, në Maqedoninë e Veriut, për arritjen e një 

marrëveshje të përbashkët me interesi të ndërsjelltë;  

 Bashkëpunim me Universitetin e Barit “Aldo Moro” në Itali, për zhvillimin e praktikave mësimore të 

studentëve të huaj; 

Në të ardhmen kujdes i veçantë do ti kushtohet dhe bashkëpunimit institucional me struktura te pushtetit 

qendror dhe lokal, si dhe agjensive të pavarura shtetërore shkencore në funksion të realizimit të objektivave 

mësimore të IAL. 
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Ndryshimet e rëndësishme të politikat e financimit të kërkimit shkencor 

 

Gjatë vitit akademik 2020-2021 është diskutuar për të bërë ndryshime edhe në politikën e financimit të punës 

shkencore dhe të  ndërtohet  një politikë të re per realizimin e tij. Procedura e financimit të realizohet me një 

diskutim të gjërë që nga përgjegjësi i departamentit deri në rektorat i cili i kalon Bordit te Administrimit 

buxhetet analitike për çdo departament dhe fakultet. Karakterisikat e financimit të punës shkencore gjate këtij 

vit jane: 

Në këtë aspekt për punën shkencore të pedagogëve jashtë investimeve në infrastrukturën shkencore, 

vendoset një buxhet i barabartë me deri 20 % të fondit të pagave. Ky buxhet do të   shoqërohet me 

procedura të caktuara për përfitimin e tij. 

Finacimi i punës shkencore u lidh me kritere të caktuara të vleresimit nga cdo hallkë që nga Përgjegjësi i 

Departamentit deri në Rektorat. Kështu do të financohen studime pasdoktorale, pjesmarrje në konferenca 

ndërkombëtare, pjesmarrje në trajnime dhe shkolla verore, botime në revista ndërkombëtare, botime 

monografish, etj. Financimi i punës shkencore është futur dhe në sistemet e vetëvleresimit dhe vlerësimit të 

pedagogugt së bashku me ngarkesën mësimore. Financimi i punës shkencore ka përfshirë dhe 

bashkëpunëtorët e jashtëm të cilët do të angazhohen në botime të ndryshme, në recenza apo në analiza për 

të tretë. Me synimin e rritjes së cilësisë së botimeve janë kategorizuar dhe niveli i botimeve sipas përmbajtjes 

dhe titullit shkencore të botuesve. 

Procesi i financimit të punës shkencore është një proces dinamik në rritje nga viti në vit dhe financimi do  të 

jetë një faktor i rëndësishëm si në rritjen e sasisë ashtu dhe te cilësisë së punimeve. 

 

Investimet në infrastrukturën shkencore të institucionit. 
 

Investim parësor ne infrastrukture të një rëndësie të veçantë i është dhënë dhe pasurimit të fondit të librave 

të bibliotekës së institucionit. Janë ndërtuar procedura të caktuara të porosisë së librave dhe revistave 

shkencore nga ana e departamenteve që mbi bazën e buxheteve përkatese brënda afateve të caktuara. 

Njëkohesisht në disa departamente po bëhet përpjekja për vendosjen e literaturës baze së unifikuar për 

lëndë të veçanta nga botime te njohura ndërkombetare me qëllim të unifikohet më lehtë procesi i 

ekujvalentimit të lëndeve dhe syllabysave. Vendosja e teksteve të njohura ndërkombetare në lëndë të 

veçanta krijon mundësi të reja për ndërkombëtarizimin e procesit të mësimit të instuticionit tonë. 

Përveç investimeve në mjete didaktike institucioni ynë ka bërë investime edhe në infrastrukturën shkencore 

të Universitetit dhe kryesisht në dy drejtime kryesore. Drejtimi i parë është ai i rritjes së shkallës së 

dixhitalizimit brenda ambjeteve të punës duke forcuar nivelin e përdorimit të lidhjeve në rrjet, numrin e 

kompjuterave, cilësinë e programeve dhe shkallen e konfortit të vendit të punës. Po të bëjmë një krahasim 
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të thjeshtë mund të themi që investimet në këto drejtime janë rritur rreth 10 % brenda vitit të fundit akademik. 

Drejtimi i dytë është rritja e paisjeve të punës dhe përmiresimi i tyre në vëndin e punes. Kemi zgjerimin e 

ambjenteve, kemi përmiresimin e mobiljeve të zyrave dhe shume elementë të tjerë qe indirekt rrisin cilësinë 

e punës shkencore. Kjo ka bërë që Infrastruktura e universitetit ka shërbyer njëkohësisht edhe në organizimin 

e eventeve shkencore siç janë konferencat shkencore, trajnimet work shop-et, etj. Gjithë puna shkencore për 

këtë vit ka dhe një bazë të re statistikore që në formën e organizuar do të përmiresohet nga viti n të veçanta 

krijon mundësi të reja për ndërkombëtarizimin e procesit të mësimit të instuticionit tonë. 

Përveç investimeve në mjete didaktike institucioni ynë ka bërë investime edhe në infrastrukturën shkencore 

të Universitetit dhe kryesisht në dy drejtime kryesore. Drejtimi i parë është ai i rritjes së shkallës së 

dixhitalizimit brenda ambjeteve të punës duke forcuar nivelin e përdorimit të lidhjeve në rrjet, numrin e 

kompjuterave, cilësinë e programeve dhe shkallen e konfortit të vendit të punës. Po të bëjmë një krahasim 

të thjeshtë mund të themi që investimet në këto drejtime janë rritur rreth 12% brenda vitit të fundit akademik.  

Drejtimi i dytë është rritja e paisjeve të punës dhe përmiresimi i tyre në vëndin e punës. Kemi zgjerimin e 

ambjenteve, kemi përmirësimin e mobiljeve të zyrave dhe shumë elemente te tjere qe indirekt rrisin cilesinë 

e punës shkencore. Kjo ka bërë që Infrastruktura e universitetit ka shërbyer njëkohësisht edhe në organizimin 

e eventeve shkencore siç janë konferencat shkencore, trajnimet work shop-et, etj. Gjithë puna shkencore për 

këtë vit ka dhe një bazë të re statistikore që në formën e organizuar do të përmirësohet nga viti në vit. 

 

 Studentët 

Përmes programeve te studimit në KUR studentët aftësohen që të zotërojnë shprehi të tilla, të punës si: 

• Aftësia për tu orientuar në situata, politika dinamike, problematike, komplekse dhe deri te ato  

konfliktuale; 

• Fitojnë shprehi sesi mund të arsyetojnë në mënyrë të pavarur duke ballafaquar realitetet konkrete 

me ecurinë historike të problemeve nga më të ndryshmet; 

• Ata kanë fituar shprehi të punës së pavaruar, duke përdorur metoda shkencore, në analizën e 

fakteve, dukurive, realiteteve politike, sociale dhe gjeopolitike me qëllim nxjerrjen e përfundimeve 

dhe rekomandimin e planit të veprimit në situatën konkrete; 

• Kanë fituar shprehi për të hedhur të dhënat që rekomandon vëzhgimi empirik si në plan horizontal 

ashtu edhe në plan të një vijimësie kohore vertikale. 

• Për studentët që profilizohen p.sh. në studimet për Administratë Publike, KUR është kujdesur që 

ato të marrin si shprehi themelore të aftësimit, si më poshtë: 

- Në gjendje për të punuar në grup; 

- Për të përballuar punën nën presion; 

- Shprehi të dallueshme të tolerancës, mirëkuptimit dhe mirëpritjes të ideve ndryshe; 

- Aftësi të mira në komunikim; 
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- Shprehi të mbajtjes së ritmit të përshpejtuar. 

Puna në administratën publike nuk trajtohet thjesht si korrektesë sterile me rregullin, por i vihet    theksi 

në ndërtimit të aftësive për komunikimin njerëzor si art. 

 

KUR ka promovuar gjithashtu formimin profilizues të studentëve që të jenë të aftë dhe të kenë kapacitet e 

nevojshme që të hynë në tregun e punës në të gjitha ato hapësira institucionale dhe ligjore, publike apo 

private apo edhe sipërmarrjes si një gjeneratë që manifeston gatishmërinë për t’u përballuer me sfidat dhe 

për të zgjidhur problemet që janë tashmë sfida të shoqërisë shqiptare. Universiteti ka krijuar mekanizma të 

studimit të tregut dhe është përpjekur të përshtasë kurrikulën me trugun e punësimit. Janë marrë herë 

pas here në konsideratë kërkesat e punëdhënësve nga aktorët potencialë të tregut të punësimit në fushën 

e marrëdhënieve ndërkombëtare, sidomos me fokus rajonin Ballkanik/Mesdheun/Europën. 

 

Studentët në KUR në vitin akademik 2020-2021 u pranuan bazuar në kuotat dhe kriteret e pranimit të 

studentëve të miratuara nga Senati Akademik i KUR. Përcaktimi i kuotave dhe kritereve realizohet në 

përputhje me ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në RSH”, Statutin, Rregulloren 

Organizative të KUR dhe Rregulloret e Programeve të Studimit përkatëse. 

KUR ka pranuar dhe pranon transferime të studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera të larta, 

vendase ose të huaja, publike ose jopublike, dhe lejon transferimin e studentëve të saj në shkolla të tjera të 

larta, sipas procedurave të parashikuara në aktet nënligjore dhe në rregulloren e KUR. 

 

Referuar Rregullores së KUR janë përcaktuar modalitete në lidhje me propozimin e kritereve të veçanta për 

përzgjedhjen e kandidatëve të cilët duan të vazhdojnë studimet e ciklit të parë Bachelor apo Master. Pranimi 

është i lidhur dhe me plotësimin e kritereve të përcaktuara sipas akteve nënligjore në fuqi dhe kritereve të 

veçanta të përcaktuara nga institucioni. 

Përzgjedhja e kandidatëve për pranim në çdo fakultet bëhet nga një komision i caktuar nga Dekani, 

mbështetur në dokumentacionin e paraqitur si dhe nga shqyrtimi i dosjes personale të kandidatit. 

Kuotat e studentëve që mund të regjistrohen në secilin program të studimeve dhe kriteret e përzgjedhjes 

propozohen nga njësitë bazë dhe kryesore sipas akteve ligjore dhe administrative të Institucionit dhe 

miratohen nga Senati Akademik. 

KUR nëpërmjet njësive të posaçme përpunon të dhëna në lidhje me numrin e përgjithshëm të studentëve 

që ndjekin studimet në ciklin e pare e të dytë të studimeve. Gjithashtu, në funksion të evidentimit të saktë të 

të dhënave sa i përket, numrit të studentëve, institucioni përpunon të dhëna dhe sa i përket numrit të 

studentëve në dalje ndër vite, koha mesatare e zgjatjes së studimeve, kalueshmëria e studentëve apo 

problematika në lidhje me to. 
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Pranë KUR funksionon Zyra e Këshillimit të Studentëve dhe e Karrierës, e cila ndihmon studentët në drejtimet 

e mëposhtme: 

 Orientimi i studentëve për vijimin e studimeve në ciklet e mëpasme të studimit, duke u mbështetur 

në aftësitë personale dhe talentet e tyre dhe duke shfrytëzuar hapësirat që ofrojnë institucione të 

ndryshme. 

 Orientimi për pjesëmarrjen e studentëve në projekte studimore që mund të hartohen ose të 

zbatohen nga institucioni në bashkëpunim me strukturat jashtë tij. Në disa raste studentët 

angazhohen në procesin e anketimeve të tregut ose të mbledhjes së rezultateve       nga vëzhgime 

empirike. 

 Stimulimi i studentëve për pjesëmarrjen në aktivitete dhe konkurse kombëtare e ndërkombëtare 

është një drejtim tjetër i këshillimit studentor. 

Personeli akademik luan një rol këshillues dhe orientues të studentëve edhe për çeshtje të punësimit.  

KUR i kushton vëmendje të veçantë asistencës së vazhdueshme të studentëve të rinj duke u dhënë 

informacionet në lidhje me programin e studimit që duan të ndjekin. Sistemi i informimit realizohet që në 

javën e parë, që cilësohet si java e parë e informimit të përgjithshëm, nëpërmjet broshurave të ndryshme, 

sekretarisë. 

Informacioni për kriteret dhe procedurën e aplikimit bëhen publik në faqen zyrtare të KUR, në broshurën 

informuese dhe gjatë fushatës së marketingut. 

Procesi i informimit të studentëve të ardhshëm koordinohet nga Sekretaria Mësimore dhe pranimet në 

bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit të Karrieres. Në aktivitetet kryesore të këtij procesi përfshihen: 

- Këshillimi pedagogë-aplikantë në ambientet e KUR gjatë fazës së regjistrimeve. 

- Fushata mediatike – kombinon reklamat televizive dhe ato në median e shkruar, daljet e 

përfaqësuesve/ pedagogëve në emisione televizive, dhe përdorimin e rrjeteve sociale. 

KUR mirëpret studentët e huaj në përputhje me udhëzimet e MASR, qofshin ata vendas apo të huaj. Oraret 

e pritjes së studentëve shpallen në ambjentet e institucionit në këndet e afishimit si dhe publikohen në faqen 

zyrtare. Raporti numerik personel akademik/ student në KUR është i tillë që të sigurohet arsimimi cilësor, 

përkujdesja dhe ndihma për studentët gjatë gjithë procesit të           mësimit dhe garantimi i aktiviteteve jashtë-

shkollore me studentët. 
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Bashkëpunimi dhe komunikimi me MASR 

 
Edhe gjatë vitit akademik 2020 – 2021, KUR ka ruajtur kontakte dhe korrespondencë korrekte me Ministrinë 

e Arsimit Sporteve dhe Rinisë, Qendrën e Shërbimeve Studentore me Agjensinë e Sigurimit të Cilësisë në 

Arsimin e Lartë – ASCAL, në respekt të detyrimeve që burojnë nga Ligji dhe të veprimtarisë rutinë të 

institucionit. 

Gjatë këtij viti akademik është komunikuar me MASR dhe institucionet e varësisë, gjithashtu, në  mënyrë 

korrekte, për: kërkesa për hapjen e programeve të reja; raportimi i të dhënave statistikore të përvitshme; 

miratimin e formës së re të diplomës dhe suplementit të saj dhe regjistrimin e diplomave; procesin e 

akreditimit të  programeve të studimit; të dhënat e studentëve pranë QSHA-së dhe matrikulimi i tyre; kuotat 

dhe kriteret e pranimeve në vitin akademik 2021-2022; të dhëna për infrastrukturën e kërkimit shkencor; 

raportimet e përvitshme pranë sistemit AMS të ASCAL në lidhje me aktivitetin e KUR (azhornim i personelit, 

të dhëna për programet e studimit, të dhëna për studentët, etj), kërkesa dhe sqarime të ndryshme për 

mbarëvajtjen e komunikimit dhe marrëdhënies me këto instance. 

Gjatë viti 2020-2021 është realizuar akreditimi i 6 programeve mësimore:  

 Akreditim periodik i programit të ciklit të dytë “Master profesional” në “Menaxhim Infermieror”;  

 Akreditim periodik i programit të ciklit të dytë “Master profesional” në “Fizioterapi”; 

 Akreditim i programit të ciklit të dytë “Master i shkencave” në “Financë dhe Tregje Financiare”; 

 Akreditim i programit të ciklit të parë “Bachelor” në “Teknik Laboratori në Mjekësi”; 

 Akreditimi i programit me karakter profesional (2-vjeçar) në “Asistent Administrativ”; 

 Akreditimi i programit me karakter profesional (2-vjeçar) në “Ndihmës Dentar”; 

Gjithashtu KUR ka plotësuar në afatet e kërkuara nga MASR i dokumentacioneve të nevojshme për të 

paraprirë viteve të ardhëshme akademike si:  

 Hartimi i raporteve mbi studimin e tregut në fushën e shëndetësisë dhe ekonomisë, sipas 

programeve të studimit në proces akreditimi; 

 Aplikim për hapjen e programeve të reja të studimit (cikli i parë dhe i dytë i studimeve) për vitin 

pasardhës 2022 - 2023; 

Në të gjitha rastet është gjetur mirëkuptim dhe angazhim i institucioneve shtetërore për zbatimin me 

korrektesë të ligjit. KUR i është përgjigjur me korrektesë dhe gadishmëri të plotë, të gjitha thirrjeve për 

bashkëpunim dhe është përfaqësuar në të gjitha aktivitetet e organizuara nga MASR dhe institucionet e saj 

të varësisë. 

 

Disa nga përparësitë e konstatuara gjatë vitit akademik 2020-2021 janë: 

 Rritje e kërkesave për aplikim për staf akademik me eksperiencë, tituj dhe grada, përfshi edhe staf i 

huaj; 
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 Rritje e nivelit të bashkëpunimit me institucione të tjera në fushën e arsimit, kërkimit shkencor, si dhe 

për zhvillimit të praktikave profesionale të studentëve; 

 Frekuentim i kënaqshëm i studentëve në procesin mësimor, pavarësisht situatës së krijuar nga 

pandemia Covid-19; 

 Angazhim i studentëve në hartimin e raporteve të vlerësimit të brendshëm në kuadër të akreditimit 

të disa programeve të studimit; 

 Angazhim i stafit akademik në punime shkencore dhe botim i tyre në “Buletinin Shkencor Reald”. 

 

 

R E K T O R I 

Prof. Dr. Spiro CAUSHI 
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