
Përse ju ftojmë të votoni për Ardian Maçin:
Sepse eksperienca e tij garanton të ardhme dhe 
vizioni i tij për zhvillimin e Universitetit Bujqësor 
përputhet me vizionin Europian dhe synon:

• Transformimin e Universitetit Bujqësor në 
një Qendër Reference Elitare të rëndësishme 
kombëtare për mbështetjen dhe zhvillimin 
e Sektorit të Bujqësisë, si një nga sektorët 
prioritarë të ekonomisë shqiptare.

• Ridimensionimin e figurës së pedagogut 
më qëllimin final: përgatitja e specialistëve 
të rinj cilësorë dhe të aftë për tregun e 
punës brenda dhe jashtë vendit.

• Garantimin e lirisë akademike, 
autonomisë financiare, organizative dhe 
të përzgjedhjes së personelit akademik në 
përputhje me legjislacionin në fuqi.

• Mbështetjen dhe fuqizimin e 
marrëdhënieve korrekte Student–
Pedagog.

• Mbështetjen financiare me përparësi 
të veprimtarisë mësimore-shkencore të 
personelit akademik.

• Rritjen e cilësisë së mësimdhënies, 
mbështetur në standartet e Proçesit të 
Bolonjës duke intensifikuar bashkëpunimin 
me universitetet europiane.

• Rishikimin e kurrikulave në përputhje të 
plotë me drejtimet e zhvillimit ekonomik të 
vendit në sektorin e Bujqësisë dhe hapja e 

drejtimeve të reja të studimit, të cilat do të 
mbështesin këtë zhvillim.

• Kërkim shkencor të integruar i fokusuar 
kryesisht në një fushë apo drejtim tematik 
kryesor: BIOEKONOMIA.

• Përmirësimin e rregullores së brendshme 
të fakulteteve duke e bërë lehtësisht të 
zbatueshme për studentët.

• Rregullimin dhe pajisjen e auditorëve për 
studentët dhe të zyrave për pedagogët 
duke garantuar kushte komode e cilësore 
pune.

• Përmirësimin e infrastrukturës për 
praktikat mësimore, laboratorike dhe 
profesionale.

• Përfshirjen e studentëve në projekte 
kombëtare dhe ndërkombëtare.

• Riorganizimin e një strukture të veçantë të 
Teknologjisë së Informacionit (IT), e cila do 
të rrisë cilësinë e shërbimit për studentët 
dhe stafin akademik.

• Pajisjen me internet për studentët në të 
gjithë mjediset e UBT.

• Themelimin e Shtëpisë Botuese të UBT për 
botimin e të gjitha teksteve universitare 
dhe materialeve mësimore për studentët.

• Modernizimin, informatizimin dhe 
pasurimin me literaturë adekuate të 
Bibliotekës Shkencore të Universitetit 
Bujqësor.
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Ardian Isuf MAÇI 
ka lindur më 26 Dhjetor 1959 në Tiranë. 

Ka mbaruar shkëlqyeshëm shkollën e mesme në 
gjimnazin “Partizani”, Tiranë në vitin 1978. 

Përfundoi studimet universitare me rezultate shumë 
të mira në Fakultetin e Bujqësisë dhe të Mjedisit, dega 
Agronomi e Përgjithshme në vitin 1983.

Në periudhën 1983–1989 ka punuar në detyrën e 
kryeagronomit në ekonominë bujqësore Blinisht të 
rrethit Mirditë. 

Në vitin 1989 fillon studimet pasuniversitare 
në Universitetin Bujqësor të Tiranës në fushën e 
Shkencës së Tokës.  

Më 1992 emërohet pedagog në Katedrën e 
Agropedologjisë të Fakultetit të Bujqësisë dhe 
Mjedisit në lëndën e “Të Ushqyerit të Bimëve”.  
Nga viti 1992 deri me 1995 ngarkohet gjithashtu 
me detyrën e Përgjegjësit të Shkencës dhe 
Marrëdhënieve me Jashtë për Fakultetin e Bujqësisë.

 Gjatë kësaj periudhe ka realizuar kualifikime afat-
shkurtër dhe afat-mesëm në Egjipt, Turqi, Itali dhe 
Gjermani. 

Duke qenë anëtar i projektit gjermano-shqiptar 
për ristrukturimin e Universitetit, financuar nga GTZ, 
me 1995 largohet nga Shqipëria për të vazhduar 
studimet e doktoraturës pranë Universitetit “Justus 
von Liebig”, Giessen, Gjermani. 

Më 1999 përfundon me sukses në Gjermani 
doktoraturën në fushën e të Ushqyerit të Bimëve 
nën udhëheqjen e Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Konrad 
Mengel. Më 08.08.2001 mbron tezën e doktoraturës 

me temë: “Azoti dhe karboni organik i ekstraktuar 
i tokës dhe rëndësia e tyre për mineralizimin e 
azotit në tokë, analizuar nëpërmjet metodës së 
Elektroultrafiltrimit (EUF)” dhe vlerësohet me 
rezultatin “shumë mirë”, duke marrë gradën 
“Doktor i Shkencave Bujqësore” pranë Universitetit 
“Justus von Liebig”, Giessen, Gjermani.

Në fund të vitit 1999 rinis punën si pedagog pranë 
Departamentit të Agromjedisit dhe Ekologjisë në 
Universitetin Bujqësor të Tiranës. 

Nga viti 2002 deri në 2007 ka qenë Zv/Dekan për 
Shkencën dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare në 
Fakultetin e Bujqësisë e të Mjedisit. 

Në vitin 2007 ka marrë titullin akademik “Profesor 
i Asocuar”. 

Në vitin 2010 ka marrë titullin akademik 
“Profesor”.

Nga viti 2006 është Ekspert i licencuar për auditim 
mjedisor, hartimin e raporteve të vlerësimit të 
ndikimit në mjedis dhe hartimin ekspertizave në 
lidhje me problemet mjedisore. (Certifikatë Nr. 243, 
Vendimi Nr. 11, Nr. 745 Prot., Ministria e Mjedisit).

Është anëtar i Shoqatës Europiane të Agronomisë, 
anëtar i Shoqatës të Ushqyerit të Bimëve të 
Gjermanisë dhe anëtar i Shoqatës Ndërkombëtare 
të Kërkimit Shkencor të Bujqësisë Organike. 
Gjithashtu është President i Shoqatës së Bujqësisë 
Organike “Bioadria”, Kryetar i Bordit të Institutit 
të Bujqësisë Organike, anëtar i kolegjumit të 
redaksisë të Revistës Shqiptare të Shkencave 
Bujqësore, Kryetar i Degës së Shqipërisë të Institutit 

Ndërkombëtar “Albshkenca” dhe anëtar i Bordit 
Drejtues të tij, anëtar i Komisionit të Posaçëm për 
dhënien e liçencave për vlerësimin e pasurive të 
paluajtshme pranë Ministrisë së Zhvillimit Urban, 
anëtar i Ekipit për hartimin e paketës ligjore për 
çështjet e mbrojtjes së mjedisit pranë Ministrisë së 
Mjedisit etj.

Zotëron shumë mirë tre gjuhë të huaja: Anglisht, 
Gjermanisht dhe Italisht. 

Është drejtues i shumë projekteve shkencore 
ndërkombëtare, anëtar dhe hartues i disa 
projekteve kombëtare, udhëheqës i një numri 
të madh diplomash, mikroteza dhe doktorata të 
studentëve.

Është autor i disa teksteve mësimore në fushën 
e të ushqyerit dhe plehrimit të bimëve, si dhe i një 
numri të madh të publikimeve, artikujve, monografi, 
referateve dhe kumtesave shkencore brenda dhe 
jashtë vendit.

Nga viti 2008 deri në 2016 është zgjedhur për dy 
mandate rradhazi Dekan i Fakultetit të Bujqësisë 
dhe Mjedisit, detyrë të cilën e ushtron aktualisht.
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