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KOHA ËSHTË TANI!
PËR UNIVERSITETIN E DIJES DHE VLERAVE !

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS
FOKUSI I VEPRIMTARISË & MENAXHIMI I TIJ

Platforma e qeverisjes katërvjeçare të Universitetit Bujqësor  të Tiranës (UBT)
mbështetet në njohjen, analizën dhe vlerësimin e pikave të forta dhe të
dobëta të tri shtyllave që do te duhet te përbëjnë veprimtarinë bazë
të UBT dhe të njësive përbërëse të tij, sikundër janë:

Veprimtaria akademike

Veprimtaria kërkimore

Veprimtaria në fushën e divulgimit të njohurive, përmes shërbimeve ndaj të 
tretëve.

UBT  aktualisht përfaqëson  një  Institucion  Unik  të  Arsimit  të  Lartë,  i
përbërë nga pesë fakultete dhe njëzet departamente, të një lloji dhe
rëndësie të veçantë, të pa zëvendësueshëm dhe me një perspektivë
mjaft  të  qartë.  Në  mbështetje  të  veprimtarisë  së  fakulteteve  dhe
departamenteve që i përbëjnë ato, do të jenë:

Dega e Mësimit, Kurrikulave dhe Vlerësimit 
       Institucional
Dega e Kërkimit, Koop. Shkencor & Projekteve

Dega e Informac. & Transferimit të  Njohurive

Drejtoria e Shërbimeve Universitare

Qendra e Resurseve Gjenetike

Ekonomia Didaktike Eksperimentale_EDE



VEPRIMTARIA AKADEMIKE

Programet e Studimit & Kompetencat Profesionale 

Ekziston një mospërputhje midis llojshmërisë së diplomave, numrit të të
diplomuarve dhe nivelit të punësimit të studentëve. 
Konsideruar këtë fakt, fakultetet, departamentet dhe të gjithë anëtarët e stafit

akademik  do nxiten që të angazhohen seriozisht për të rivlerësuar
nivelin  e  profesionalizmit,  fleksibilitetit  dhe  atraktivitetit  të
kurrikulave,  për të mundësuar programe studimi sa më profesionale
për tregun e punës.

Do  të mbështesim në vazhdimësi  nevojën e  diversifikimit të fushave të
diplomimit të  studentëve.  Ndërkohë, theksojmë  se  nuk  duhet  të
njehsojmë  fushat  e  diplomimit  me  kompetenca  profesionale  të
veçanta. Ne vlerësojmë se kjo situatë duhet konsideruar, për të qënë më
në koherencë me zgjidhjen e problematikave të lidhura me punësimin e të
diplomuarve. 

Formimi Teorik & Praktik i Studentëve, Brenda Kampusit Universitar

Objektivi ynë themelor do të jetë rritja e cilësisë. 
Në këtë kuadër, do të punohet dhe do të kërkohet që:
Çdo element i mësimit (leksione, seminare, laboratorë, projekte kursi, detyra

kursi,  provime  ndërmjetëse,  praktikë  mësimore  etj.) do  të  jetë  i
vlerësueshëm gjatë semestrit duke e vënë theksin në rritjen e peshës
së tyre.

Do  të  kërkohet  që  të  reformohet  tërësisht  praktika  e  deritanishme  e
përgatitjes dhe mbrojtjes së temave të diplomave nga studentët.

Të ardhurat e krijuara në UBT do të kenë si    
       prioritet përdorimi kompletimin e laboratorëve

Laboratorët do të kenë në fokus të veprimtarisë së tyre:
Përdorimin në dobi të formimit teorik dhe praktik të studentëve.

Ofrimin e shërbimeve ndaj të tretëve.
Do të  zhvillohet dhe fuqizohet pjesa e bazës eksperimentale në EDE,
vlerësuar kjo si një mundësi dhe alternativë e eksperimentimit por dhe
formimit praktik të studentëve. 



Formimi Praktik i Studentëve Jashtë Kampusit Universitar

Do të kërkohet rishikim rrënjësor i programeve të praktikës profesionale
të studentëve. 

Do të bëhen të gjithë përpjekjet që brenda periudhës së praktikës profesionale,
studenti të mund të qarkullojë në dy pozicione në ndërmarrje apo
institucione.

Do  të  punohet  për  të  zgjidhur  problemet  e  zhvillimit  të  praktikës
profesionale  të  studentëve  në  ndërmarrje  dhe  institucione.
Kontaktimi,  lobimi  dhe  kontraktimi  me  MBZHRAU,  MAS  dhe
ndërmarrjet e agrobiznesit, do të jenë rrugët që përdoren për këtë
qëllim.

Zyrat koordinatore të rektoratit  do të bëjnë përpjekje për të formalizuar
marrëveshjet  me kompani  të  mëdha brenda dhe jashtë  vendit,  si
edhe në kuadër të programeve Erasmus+ të BE-së për internship_e
të një natyre tërësisht bashkëkohore.

Do të rritet bashkëpunimi me aktorë të bujqësisë  (që do të vijojnë të
ekzistojnë  si  të  tilla)  për  përdorimin e  bazës  laboratorike  në  dobi  të
formimit praktik të studentëve.

Do ti jepet një fokus edhe më i rëndesishëm Zyrës së Karrierës, në ndihmë të
bashkëpunimit dypalësh midis Universitetit dhe Bizneseve dhe mundësive të
reja të punësimit për studentet.

Studimet në Master dhe Doktoraturë

Për çdo drejtim studimi, do të përcaktohen kritere dhe standarde të qarta
(të lidhura kryesisht me notën mesatare  & programi i studimeve nga vjen)
për pranimin e studentëve.

Do të  përgatitet  dhe  botohet Guida e Studimeve të Ciklit të Tretë të
studimeve (doktoratë).

Të pasqyrojë vetëm interesat e departamenteve në fushën studimore.

Të burojnë nga prioritetet e kërkimit shkencor të departamenteve.

Të jenë të integruara me kërkimin në nivel kombëtar të bujqësisë.

Drejtimet  e  kërkimit do të jenë të precizuara në formën e fushave të
qëndrueshme të kërkimit.

Do  të  kërkohet rritja  e  nivelit  të  punimeve  të  mikrotezave  dhe
doktoraturave.



Infrastruktura mësimore
Ndër të tjera, do të vlerësohen me përparësi:
Pajisja e të gjitha sallave të leksioneve (atje ku nuk ka) me mjete audiovizive,

në ndihmë të zhvillimit të mësimit.
Fokusi i investimeve ne UBT do të jetë në dobi të sigurimit të ambienteve të

domosdoshme  për  punë,  kompjutera  dhe  internet  për  stafin  dhe
studentët.

Investime  të  vazhdueshme dhe  në  kohë për  mirëmbajtjen  e  sallave  të
leksioneve dhe seminareve.

Konceptim, përgatitje dhe afishim i tabelave orientuese në hyrje të
çdo godine (për të gjitha godinat e UBT_së), ku të specifikohet numri dhe
destinacioni (sallë leksionesh, seminar, laborator etj), sipas kateve.

Akomodimi i ZSS_së në godinën e re të FEA_s.

Unifikimin  e  orarit  të  mësimeve si  universitet,  shpalljen  e  tij  në  çdo
godinë dhe në internet.

Veprimtaria Kërkimore
Prioritetet e Kërkimit Shkencor

1.Përcaktimi  qartë  i prioriteteve  bazë  të  kërkimit  shkencor  për  çdo
departament dhe fakultet.

2.Gjykuar dhe mbështetur mbi këto prioritete,  kërkimi shkencor në nivel
universiteti, do të duhet që të ketë një vëmendje të veçantë dhe peshë të
konsiderueshme.

3.Informimi i të gjitha instancave politikëbërëse, vendimmarrëse dhe
të biznesit, se UBT  (më shumë dhe më mirë se kushdo tjetër) mund të
ofrojë kontribute të qenësishme në drejtim të zgjidhjes së problematikave të
ndryshme lidhura me fusha që ne mbulojmë.

4.Përgatitje, aplikim dhe zhvillim projektesh.

VEPRIMTARIA E SHËRBIMEVE NDAJ TË TRETËVE

Në  konsiderim  të  objektivave  të  paracktuara  për  rritjen  e  rolit  dhe  të
prezencës së UBT_së në mjedisin bujqësor të vendit, vëmendja jonë do të



jetë  e  fokusuar  drejt bashkërendimit  të  veprimtarive  në  fushën  e
kërkimit shkencor, me fokus:

Bashkërendim në identifikimin e prioriteteve të kërkimit shkencor

Orientim të kërkimit shkencor drejt këtyre prioriteteve.

Autonomia Akademike

Kurrikulat e studimeve, planet dhe programet mësimore do të jenë produkt i
veprimtarisë akademike të grupeve të profesoratit në departamente.
Roli  i  fakulteteve  në  këtë  proces  do  të  jetë  orientues,  ndihmues,
koordinues dhe përgjithësues.

Pranimi i studentëve do të bëhet nga departamentet, duke konsideruar këtu
katër standarde të domosdoshme që duhen zbatuar:
Standardi i cilësisë (nota mesatare e përcaktuar nga departamenti).
Kapacitetet e ambienteve të mësimit (të vlerësuar në nivel departamenti dhe
fakulteti).
Kapacitetet e laboratorëve (të vlerësuar në nivel departamenti dhe fakulteti).
Kapacitetet akademike (të vlerësuar në nivel departamenti dhe fakulteti).

Çdo departament do të ketë rregulloren e tij të studimeve, natyrisht, jo se
nuk ka patur rregullore deri tani. 

Rregulloret e studimeve të departamenteve do të duhet të synojnë që ato të 
jenë sa më nxitëse, por dhe detyruese për studentët, për studim të 
vazhdueshëm gjatë gjithë periudhës së studimeve.

Marrëdhëniet Pedagogë-Studentë
Drejtuesit e fakulteteve dhe departamenteve,  do të nxiten dhe motivohen

për të qenë sa më afër studentëve,  për të dëgjuar opinionet dhe
vlerësimet e tyre.

Do të organizohet më mirë puna me studentët dhe shoqatat e tyre, për ti bërë
prezent ata në vendimmarrje që kanë lidhje me procesin mësimor.
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