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Raporti Vjetor për Vitin Akademik 2017-2018 i Tirana Business University College (TBU) është 

hartuar në përputhje me Ligjin 80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", si edhe në përputhje me Udhëzimin 

Nr. 5, datë 19.02.2018 "Për përcaktimin e elementëve të raportimit vjetor dhe afatit për raportim 

të Institucioneve të Arsimit të Lartë". 

Renditja e materialeve në këtë raport ndjek renditjen e kërkesave sipas Udhëzimit të ministrisë të 

përmendur më lartë.  

 

Ky raport përmban: 

A. Dokumentacionin e përgatitur nga Senati Akademik (i renditur sipas kërkesave të 

Udhëzimit të MASR). 

B.  Dokumentacionin e përgatitur nga Bordi i Administrimit (i renditur sipas kërkesave të 

Udhëzimit të MASR). 

C. Anekse 

Aneksi 1: Organigrama e TBU 

Aneksi 2:  Stafi Akademik, ngarkesat dhe lëndët gjatë Vitit Akademik 2017-2018 

Aneksi 3: Dokumentacioni i shlyerjes së detyrimeve tatimore si dhe dokumentacioni për 

shlyerjen e detyrimeve te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore  

Aneksi 4: Raportet e Mobilitetit të dorëzuara nga Stafi Akademik pjesëmarrës në projektin 

Erasmus+ 

Aneksi 5: Raporti i MASR për verifikimn e kapaciteteve pritëse për vitin 2017-2018 
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a) Informacion mbi realizimin e qëllimeve dhe objektivave të mësimdhënies, të kërkimit 

shkencor dhe veprimtarive krijuese dhe inovacionit. Raporte të vlerësimit të mësimdhënies, 

të nxënies, si dhe të kërkimit shkencor. Raporti specifikon strukturat përgjegjëse dhe afatet 

përkatëse për këto realizime me referencë planin strategjik afatgjatë dhe afatshkurtër të 

IAL-së. 

Veprimtaritë gjatë vitit akademik 2017-18 u bazuan në Strategjinë e Zhvillimit për vitet 

akademike 2012-2018 idetë fillestare për Strategjinë e Zhvillimit për vitet akademike 2018-24; 

në buxhetin afatmesëm për tre vitet akademike 2017-20 si dhe në buxhetin për vitin akademik 

2017-18; dhe në planin vjetor të objektivave dhe veprimtarive për vitin akademik 2017-18. 

Në tërësinë e vet rezulton se gjatë Vitit Akademik 2017-2018, janë realizuar dhe tejkaluar të 

gjitha objektivat e vendosura për mësimdhënien dhe kërkimin shkencor dhe veprimtaritë e tjera 

të TBU. Më poshtë përmendim më kryesoret. 

1. Punësimi në profil i studentëve dhe përfshirja në sipërmarrje 

Objektivi më i parë i TBU është punësimi në profil i studentëve, si rregull përpara diplomimit 

bachelor ndërsa për studentët master ngritja me të paktën një shkallë në karrierën profesionale. 

Për vitin 2017-18 objektivi ishte që treguesit në % të vitit 2016-17 të arriheshin e tejkaloheshin 

ndonëse numri gjithsej i studentëve për t'u diplomuar pritej të rritej thuajse me dyfishim. Të 

dhënat tregojnë se ky objektiv u realizua. 

Kështu, ndërsa në vitin 2016-17 u diplomuan në ciklin bachelor 59 studentë (12 studentë në E 

Drejtë Biznesi) me shkallë punësimi përpara diplomimit rreth 70%, në vitin akademik 2017-18 u 

diplomuan gjithsej 95 studentë me shkallë punësimi rreth 75% (pa llogaritur këtu studentët e 

punësuar në profil që nuk arritën të diplomoheshin në kohë). 

Në ciklin master  në vitin akademik 2016-17 u diplomuan 21 (10 studentë në E Drejtë Biznesi) 

me shkallë ngritje në karrierë përpara diplomimit rreth 55%, në vitin 2017-18 u diplomuan 55 

studentë (16 studentë në E Drejtë Biznesi) me shkallë ngritje në karrierë përpara diplomimit rreth 

60% (pa llogaritur këtu studentët me ngritje në karrierë që nuk arritën të diplomoheshin në kohë). 
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Gjithashtu, ndonëse në vitin akademik 2017-18 pati një rritje të ndjeshme të studentëve në vitet 

pararendëse të diplomimit përkatës krahasuar me ato respektive në vitin akademik 2016-17, të 

dhënat tregojnë se pati rritje të shkallës së përfshirjes në punë me kohë të pjeshme apo sezonale 

me pagesë në ciklin bachelor dhe ngritje ne karrierë në ciklin master ndërsa asnjë student aktiv 

nuk mbeti pa kryer praktikë profesionale.  

Mbi këtë bazë është e arsyeshme të presim se treguesit e punësimit dhe karrierës përpara 

diplomimit për studentët e vitit akademik 2018-19 të jenë edhe më të lartë se në vitin akademik 

2017-18 e të vijojnë të lartë në vitet e tjera. 

Për arsye të kuptueshme, treguesit e mësipërm janë më të lartë për studentët e fakultetit 

Administrim Biznesi krahasuar me ata të Fakultetit E drejtë Biznesi. 

Rezultatet e mësipërme janë rrjedhojë e një sërë veprimtarisht të realizuar nga TBU që sigurojnë 

një formim profesional të lartë të studentëve si kombinim i një procesi të harmonizuar teorik e 

praktik që zhvillohet në TBU duke filluar që në vitin e parë bachelor por edhe rrjedhojë e cilësisë 

në rritje të studentëve të rinj vit pas vit. TBU ka adoptuar një orar dhe kalendar të përshtatshem 

mësimor që eviton përplasjen me orarin dhe kalendarin e praktikave ose të punës me pagesë të 

studentëve. Gjithashtu TBU ka zgjeruar rrjetin e bashkëpunimeve me kompani, banka dhe zyra 

profesionale, ku praktikohen e punësohen studentët tanë. 

Përfshirja e studentëve në sipërmarrje është një objektiv i ri që po testohet që nga viti 2015-16 

për t'u shndërruar gradualisht në objektiv të rëndësishëm të TBU për strategjinë e re të zhvillimit 

për vitet 2018-24. Gjatë vitit 2017-18, sipas planit vjetor u realizuan të gjitha aktivitetet e 

parashikuara ekstra kurrickulare dhe disa më shumë se ato të parashikuara lidhur me formimin 

sipërmares të studentëve. Numri i studentëve të perfshirë në këto aktivitete thuajse u dyfishua 

krahasuar me vitin akademik 2016-17.  

Një numër studentësh u perfshinë në programe të institucioneve ndërkombëtare për start-up. Psh. 

vetëm në programin IDEA të Qeverisë Gjermane u përfshinë 21 studentë të TBU. Vijoi me 

mbështetje më të madhe veprimtaria e inkubatorit të biznesit në TBU. Në përfundim të vitit 



 
 
 

6 
 

akademik rezultojnë 16 studentë të përfshirë në ide biznesi të reja ose në konsolidim të idesë së 

nisur më herët. Ne 4 raste studentët sipermarrës kanë punësuar studentë të tjerë të TBU. 

 

2. Arritja e kapacitetit të plotë njëherazi duke rritur cilesinë e studentëve 

Sipas strategjisë së zhvillimit trevjecari akademik 2016-18 duhej të synonte arritjen e kapacitetit 

të plotë të TBU për afro 500 studentë aktive e që ndjekin studimet në kohë normale nga 237 që 

rezultonin për vitin akademik 2015-16, pra një dyfishim numerik. Njëherazi rritja numerike nuk 

duhej të cënonte cilësinë e studentëve dhe shkallën e arritjes se objektivave. Të dhënat tregojnë 

se ky objektiv i dyanshëm është arritur.  

Nga ana numerike, TBU kishte 317 studentë në vitin akademik 2016-17, 429 në vitin 2017-18 

dhe nga regjistrimet për vitin akademik 2018-19 rezultojnë plot 500 studentë aktivë në 

kohënormale (pa llogaritur këu 65 studentë që nuk arritën të përfundojnë studimet brenda afatit 

normal të programit përkatës).  

Vlen të theksohet se e gjithë puna përgatitore për arritjen e objektivit në vitin akademik 2018-19 

është bërë përgjatë vitit akademik 2017-18. Volumi dhe cilësia e aktiviteteve njohëse e 

promovuese të TBU në këtë vit u rrit ndjeshëm krahasuar me vitin pararendës 2016-17. Mjafton 

të permendim këtu që u rrit me mbi 50% numri i pjesëmarrësve në dy konkurset me maturantët. 

Rritja numerike e TBU erdhi duke mbajtur cdo vit të njëjtat kuota pranimi në vitin e parë 

bachelor (rreth 110) dhe master (rreth 100) e gjithashtu edhe përmes nje numri transferimesh. 

Cka është me e rëndësishme, kishte të bënte me rritjen e konkurrencës në regjistrim. Kështu për 

të njejtat kuota pranimi në vitin e parë bachelor pati 291 aplikantë në 2016-17, 371 në 2017-18 

dhe 627 në vitin 2018-19. Në këtë të fundit numri i aplikantëve në programet master për herë të 

parë tejkaloi numrin e kuotave. Kjo ka mundësuar përzgjedhje më cilësore të studentëve bazuar 

në rezultatet e maturës apo të bachelorit. Në vijim rezultatet mësimore të studentëve krahasuar 

me respektivet e një viti më parë janë të gjitha në rritje. 
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Gjithcka më sipër ka ndodhur kur për shumicën e shkollave të tjera të larta private, për të njëjtat 

programe të TBU, rezulton një rënie e numrit gjithsej të studentëve dhe e regjistrimeve. Ndërsa 

këto shkolla kanë një tregues më të vogel se 1 të raportit aplikant/kuotë kundrejt TBU që në  

ciklin bachelor arriti raportin rreth 6:1 dhe në master rreth 1:1. Vlen të theksohet se TBU nuk bën 

shpenzime për reklama televizive dhe lloje të tjera të marketingut të kushtueshëm dhe e bazon 

zgjerimin e njohjes së shkollës përmes kontakteve të drejperdrejta, konkurseve të përvitshme me 

maturantë dhe në vecanti në rolin shumë të madh që luajve vetë studentët e TBU në përhapjen e 

opiniont pozitiv për shkollën, bazuar në eksperiencën vetjake, dhe tërheqejen përmes tyre të 

aplikanteve. 

Mbi bazën e pervojës së fituar TBU synon që këto raporte të rriten edhe më tej në vitet e 

ardhshme pa ndryshuar kuotat e pranimit dhe numrin në total prej rreth 500 studentë aktivë në 

kohë normale. 

3. Përmirësime kurrikulare dhe aktivitete extra kurrikulare 

Për cdo vit akademik TBU ndërton një plan pune që perfshin përmirësime kurrikulare dhe 

aktivitete extra kurriculare që janë në shërbim të drejtpërdrejtë të formimit profesional të 

studentëve. 

Objektiv i rëndësishëm për mësimdhënien dhe mësimnxënies ishte përmirësimi i kurikulave të 

programeve mësimore duke futur lëndë të reja por edhe duke bërë ndryshime në strukturën e 

lëndëve qe ofrohen për cdo vit, kjo në shërbim të përshtatjes sa më të mirë së lëndëve me profilin 

e studimeve dhe gjithashtu ofrimin për studentet njohuri të dobishme për ti bërë më të aftë ne 

situata konkrete praktike. Sa për ilustrim: i) gjatë këtij viti akademik, lënda "Sjellje 

Organizative", ne nivelin e njohurive baze u vendos si lëndë e vitit të dytë bachelor për të gjithë 

studentët, duke përfshirë edhe ata  të Fakultetit të Drejtësisë; ii) në programin  master u zhvillua 

per herë të parë lënda "Tregëtia  nderkombetare dhe menaxhimi i zinxhirit te furnizimit "; iii) ne 

Fakultetin e Drejtësisë u bënë disa përmirësime të lëndëve ekzistuese duke i paraprirë kalimit të 

pritshëm në sistemin e integruar 5 vjecar. Propozimet për këto ndryshime vijnë nga njësitë bazë 

me arsyetimin dhe shpjegimet përkatëse, dhe reflektohen në planet mësimore te vitit akademik të 
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cilat aprovohen nga senati. Gjithashtu të njëjtën rrugë ndjekin edhe përmirësimi i kurikulave me 

lëndë të reja. Per shembull gjate vitit akademik 2017-2018, propozimi i Departamentit të 

Lëndëve të Përgjithshme ne Fakultetin Administrim Biznesi ishte që gjatë këtij viti akademik ne 

vend të vetem një lënde për metoda kërkimi të ofroheshin dy, dhe më specifikisht lëndët Metoda 

Kërkimi për Biznesin 1 dhe Metoda Kërkimi për Biznesin 2, (pra nga nje lende semestrale ne dy  

lende semestrale) me arsyetimin që do të shërbenin më mirë përgatitjes për kërkim shkencor të 

studentëve të programit master i shkencave dhe sidomos ne funksion të përgatitjes nga ana e tyre 

të temës së diplomës. Këto dhe ndryshime të tjera ne kurikula, përfshi përditësimet në literaturat 

e lëndëve, apo te mësimit me intensitet te rritur javor e ne kohe me te shkurter (1 lende ne dy 

dite)  kanë qenë në shërbim të rritjes së cilësisë së mësimnxënies. 

 

TBU ka pasur gjithmonë si objektiv ofrimin për studentët të trajnimeve extra kurikulare. Si ne 

2016-17 edhe në vitin 2017-18 të gjithë studentët e vitit të parë bachelor, krahas lëndës "software 

aplikative" që zhvillojnë sipas programit të shkollës nga u trajnuan gjithashtu për platformën 

EiPass dhe u bënë gati për të dhënë provim. Në vitin 2017-18 u krye në TBU edhe trainimi i 32 

studentëve në Marketing Digital të cilët u pajisën me certifikatë nga kompania Lokal Web dhe 5 

studentë u punësuan tek kjo kompani. Nderkaq, 18 studentë të vitit të tretë bachelor, profili 

Kontabilitet Finance u trainuan në TBU për sofëaring financiar ALFA Web dhe pas testimit 

morën certifikatën e aftësisë nga kjo kompani. Edhe gjatë vitit 2017-18, njësoj si në 2016-17, 

vijoi trainimi i studentëve bachelor të Fakultetit të Drejtësisë nga qendra e trainimeve "Praktike 

Juridike" sipas tre programeve të përshtatura për vitin e parë, të dytë dhe të tretë. Krahas këtyre 

trajnimeve afatgjata, mesatarisht cdo dy javë, në TBU janë zhvilluar aktivitete një ditore ekstra 

kurikulare me tematika të ndryshme nga ekspertë dhe personalitete të fushave respektive. 

 

4. Përmirësimi i treguesve të mësimnxënies 

Ndërsa cilësia e studentëve të TBU konfirmohet në radhë të parë nga shkalla e punësimit të tyre, 

pra nga punëdhënësit të cilët, për shkaqe të kuptueshme, japin një vlerësim me objektiv se vetë 

TBU, ne ndjekim gjithashtu me kujdes edhe ecurinë e mësimnxënies se studentëve tanë përmes 

disa parametrave ku më kryesori është rezultati në nota. 
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Objektiv i rëndësishëm për mësimdhënien dhe mësimnxënien ishte ruajtja e treguesve të 

mesatares dhe përmiresimi i tyre si në nivel bachelor edhe në atë master duke marrë parasysh 

rritjen e numrit të studenteve në Fakultetin Administrim Biznesi. Në programin bachelor 

Administrim Biznesi, pavarësisht rritjes së numrit të studentëve ne krahasim me një vit më parë, 

mesatarja është rritur nga 7.18 në vitin 2016-2017 në 7.4 për vitin 2017-2018. Për programin 

bachelor në E Drejte Biznesi, ku numri i studentëve ishte pothuaj i njëjtë me një vit më parë, 

mesatarja është rritur nga 7.58 në vitin 2016-2017 në 8 për vitin 2017-2018. Për programet 

master të ofruara nga Fakulteti Administrim Biznesi, pavarësisht rritjes së numrit te studentëve, 

eshte ruajtur i njejti nivel mesatareje si nje vit me pare. Njësitë bazë të fakulteteve janë 

përgjegjësit kryesorë për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe arritjen e këtij objektivi. 

 

Për vitin akademik 2017-2018, njësitë bazë të të dy fakulteteve vendosën si objektiv që të paktën 

85% dhe 80% e studenteve të programeve bachelor në Administrim Biznesi dhe bachelor në E 

Drejtë Biznesi respektivisht të diplomoheshin në mbyllje të këtij viti. Ky objektiv është realizuar 

duke marë parasysh edhe faktin që numri i studentëve gjatë këtij viti akademik ishte gati dy herë 

më i lartë se një vit më parë. Gjithashtu u vendos që për studentët e programeve master ky 

tregues të mos binte poshtë nivelit 30%, objektiv i cili u realizua duke marre parasysh edhe në 

këtë rast që numri i studentëve ishte më i lartë se një vit më pare. 

 

 Njësitë bazë të secilit fakultet kanë bërë një punë të mirë për mbështetjen e studentëvë sidomos 

gjatë përgatitjes së temave të diplomave. Këtë vit akademik u aplika për herë të parë edhe 

provimi i formimit krahas diplomimit me temë diplome, në përputhje kjo me Ligjin 80/2015 dhe 

rregulloret e TBU. 

 

5. Kerkimi shkencor 

Për vitin akademik 2017-2018, objektivi i njësive bazë të TBU dhe sidomos i Qendrës për 

Kërkime Ekonomike dhe Juridike ishte që TBU të aplikonte si institucion në projekte kombëtare 

dhe projekte Erasmus+. Gjatë këtij viti u bë e mundur aplikimi në dy projekte kombëtare pranë 
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Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit të përmendura në pikën (b) më 

poshtë. Gjithashtu gjatë këtij viti u implementua me sukses projekti Erasmus+ për shkëmbim 

stafi dhe studentesh, gjithashtu i trajtuar në pikën (b) më poshtë. Po gjatë këtij viti akademik, 

TBU riaplikoi për të njejtin projekt Erasmus, i cili rezultoi fitues dhe pritet implementimi gjatë 

vitit aktual akademik. 

 

Objektiv tjetetër që lidhet me kërkimin shkencor ishte organizimi i të paktën 3 konferencave në 

bashkëpunim me “International Institute for Private, Commercial and Competition Law”. Gjatë 

këtij viti akademik realisht u organizuan 4 konferenca, ku më shumë detaje për to jepen në pikën 

(c/iii) më poshtë. 

 

Për vitin 2017-2018 u vendos si objektiv arritja e një marrëveshjeje “International Institute for 

Private, Commercial and Competition Law” (Austri), për bashkëpunim në botimin e një reviste 

shkencore. Kjo marrëveshje u realizua në Prill të vitit 2018. Për më shumë detaje për këtë revistë 

shkencore shiko pikën (c/iii) më poshtë. 

 

b. Informacion mbi bashkëpunime ndërinstitucionale dhe projekte ku merr pjesë IAL-ja, 

ku paraqiten të dhëna mbi institucionin bashkëpunues apo projektin; mbi kontratën, datën 

dhe formën e zyrtarizimit të bashkëpunimit apo të projektit; fusha e bashkëpunimit; 

detyrat e palëve dhe produktet, rezultatet apo përfitimet që priten nga ky bashkëpunim. 

TBU sëbashku me disa universitete të tjera shqiptare dhe Universitetin Staffordshire nga 

Mbretëria e Bashkuar u bënë fitues të një projekti Erasmus+KA1, me numër reference 2016-2-

UK01-KA107-035003. Për qëllim të zbatimit të këtij projekti TBU nënshkroi edhe një kontratë 

(Inter-Institutional Agreement) me Universitetin Staffordshire në Mbretërinë e Bashkuar, e cila 

përcaktonte modalitetet dhe detajet e mobilitetit të stafit dhe të studentëve. Periudha e realizimit 

të projektit sipas kontratës ishin vitet akademik 2016-2017 dhe 2017-2018.  
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Në kuader të këtij projekti 5 anëtarë të stafit akademik me kohë të plotë të TBU vizituan 

Business School, Staffordshire University, për një periudhë 2 javore secili. Arsyeja e vizitës ishte 

zhvillim kurrikular si edhe kërkim shkencor individual i secilit anëtar i personelit akademik që 

bëri pjesë në këtë projekt. Vizita u realizua gjatë periudhës Mars-Prill 2018. Gjithashtu, në 

respekt te kontratës së përmendur më lartë, dy studentë master të TBU ndoqën një semester 

mësimin në programet master  në Business School të Staffordshire University, gjatë periudhës 

Janar-Maj 2018. 

Në kuadër të Thirrjes Kombëtare të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe 

Inovacionit për projekte kërkimore shkencore për vitin 2018-2020, Tirana Business University 

College (TBU) dhe Universiteti Polis kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi më 

06/09/2018 për të aplikuar në këtë thirrje. Përmbajtja e këtij bashkëpunimi shikon TBU-në në 

rolin e aplikuesit dhe Univesitetin Polis në rolin e partnerit në aplikim në projektin me titull: 

“Turizëm i Qëndrueshëm dhe Zhvillim në Zonat Malore Ndërkufitare: Shqipëri-Kosovë. Bashkia 

Kukës – “Destination Management”. 

Universiteti Polis mbi bazën e eksperitës së tij do të zhvillojë aktivitet kërkimor në lidhje me 

aspekte te mjedist dhe teknikisht matjen e një baterie indikatorësh të këtij domeni. Ndërsa TBU 

do të zhvillojë aktivitete kërkimore në domenin socio-ekonomik, kulturor dhe juridik në nivelin 

vendor. Gjithashtu, në këtë projekt kërkimor janë përfshirë edhe ekspertë të jashtëm të cilët në 

mënyrë direkte do të ofrojnë ekspertizën e tyre si dhe në mënyrë indirekte përfaqësojnë 

institucionet ku ata janë të angazhuar: konkretisht, Instituti i Studimeve për Mbrojtjen dhe 

Kërkimin mbi Ambientin (ISPRA, Itali) dhe GIZ Albania. Objektivi kryesor i këtij projekti 

kërkimor është ndërtimi i një vizioni të përbashkët me aktorët vendorë (Bashkia Kukës) dhe 

grupet e interesit qoftë lokal ashtu edhe ndërkufitar si dhe ndërtimi i një platforme dinamike 

online në lidhje me the state of Arts të zonës nën hetim si dhe monitorimin e saj në terma 

treguesish për një zhvillim të qëndrueshëm si dhe implementimin e strategjive që do të 

përcaktohen nga vetë aktorët dhe grupet e interesit.  

Tirana Business University College (TBU) në kuadër të Thirjes Kombëtare të shpallur nga 

Agjenisa Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit më datë 4 Qershor 2018 dhe në 
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bashkëpunim me Grupin “Celësi” Media Group kanë aplikuar, ky i fundit si Lider projekti, me 

projektin me titull: “Portofoli Statistikor i Pronave në Shqipëri”. Projekti ka për qëllim ndërtimin 

e një database në lidhje me pasuritë e patundshme në Republikën e Shqipërisë. 

Në kuadër të një thirrjeje tjetër të shpallur nga Western Balkan Fund (WBF) TBU ka aplikuar në 

datën 12.12.2018 me një projekt me titull: “The Promotion of Sustainable Development in the 

framework of cross-border cooperation: Municipality of Kukës-Gjakove-Prizren-çair-Kisela 

Voda-Tetovo. “Organizational hypothesis for the design of a co-operation consortium”. Nga 

pikëpamja e bashkëpunimit TBU ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me komunat që 

vijojnë: Kukës, Gjakovë, Prizren (Kosovë), Kisela Voda (Shkup), Cair (Shkup) dhe Tetovë. 

Gjithashtu, në kuadër të këtij projekti TBU ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi edhe 

me Grupin Balfin, një aktorë i rëndësishëm në terma investimesh në këto rajone. Qëllimi kryesor 

i këtij projekti është ndërtimi i një “Konsorciumi” bashkëpunimi për një zhvillim të qëndrueshëm 

ekonomik. TBU do të ketë një rol të rëndësishëm në mbledhjen dhe elaborimin e të dhënave si 

dhe standartizimin e tyre për ndërtimin e një SWOT analysis e cila do të shërbejë për të ndërtuar 

strategjitë e ndërhyrjes për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm; një tjetër rol të rëndësishëm që 

TBU do të zhvillojë do të jetë edhe dhënia e asistencës së formimit dhe të ndërtimit të një 

network-u për të aplikuar në projekte rajonale dhe thithjen e fondeve për të zhvilluar nisma të 

tjera dhe mbështetur aktivitete të karakterit të menaxhimit të sipërmarrjes në përgjithësi dhe 

start-up-eve të reja në vecanti si dhe asistencën e nevojshme ligjore në ndërtimin e këtij 

konsorciumi duke parë edhe natyrën ndërkombëtare rajonale të territoreve të përfshira në këtë 

projekt. 

c) Informacion mbi kërkimin shkencor në IAL ose në projekte ku merr pjesë si palë aktive, 

i cili përfshin: 

i) Politikat e Kërkimit Shkencor 

Aktiviteti në fushën e kërkimit shkencor i TBU mbështetet dhe zhvillohet në përputhje me ligjin 

80 / 2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionët e Arsimit të Lartë në 
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Republikën e Shqipërisë’’. Senati i Universitëtit i propozon për miratim Bordit të Administrimit 

Planin Stratëgjik të zhvillimit përfshi atë për kërkimin shkencor. 

Njësi bazë për kërkimin shkencor janë departamentet të cilat janë të organizuara në grupe të 

përkohshme për qellimin e përcaktimit të tëmatikave për kërkimin shkencor si edhe kryerjen e 

këtij kërkimi në bashkëpunim edhe me Qendrën për Kërkime Ekonomike dhe Juridike (QKSEJ). 

Departamentet përfshijnë shpesh edhe studentët, kryesisht studentët e ciklit të dytë të studimeve, 

për të bashkëpunuar për tëmatika të ndryshme të kërkimit shkencor. 

Qëllimi i politikave të TBU është të sigurojë që kërkimi të jetë efektiv dhe të zhvillohet me 

standarde sa më të larta. Këto politika përfshijnë: 

- Përfshirjen e TBU si institucion në kërkimin shkencor, të cilin e ralizon me aplikime dhe 

pjesemarrje në projekte.  

- Fuqizimin e infrastruktures se kërkimit shkencor cdo vit e në vazhdimesi. 

- Bashkeveprimin me biznese që zhvillojnë aktivitet kërkimor shkencor. 

- Barazi dhe akses për të gjithë stafin që dëshiron të bëhet pjesë e grupeve kërkimore të krijuara 

për këtë qëllim. 

- Inkurajim individual për secilin anëtar të departamentëve për të avancuar më tëj në fushën e 

tyre të kërkimit shkencor 

- Krijimi i kushteve sa më të mira, në tërma të ngarkesës mësimore, kapaciteteve fizike përfshi 

aksesin në librarinë elektronike EBSCO host, që të gjithë anëtarët e stafit të mund të bëjnë 

kërkim shkencor të pavarur. 
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- TBU inkurajon stafin që të përhap kërkimin e tij me mënyrat që ata vetë zgjedhin, por 

gjithashtu duke ja dhënë mundësinë të marrin pjesë në konferencat që TBU organizon në 

Bashkepunim me “International Institute for Private, Commercial and Competition Law”1. 

- TBU promovon kërkimin shkencor aplikativ, ku stafi akademik mund të bëjë kërkim shkencor 

për biznese apo institucione të caktuara dhe gjithashtu ndihmon në gjetjen dhe lehtësimin e 

komunikimit midis kërkuesit dhe bizneseve apo institucioneve. 

- TBU nxit dhe inkurajon stafin akademik që të prodhojë kërkim shkencor me cilësi të lartë dhe 

të kryer në përputhje me të gjitha obligimet dhe standardet etike. 

 

ii)Të dhëna mbi lidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënien 

Kërkimi shkencor është një nga synimet kryesore të stafit akademik për të venë në sherbim të 

avancimit të njohurive në fushat specifike, zhvillimit kurrikular, dhe pse jo të ekonomisë dhe 

zhvillimit, kapacitetet e tij akademike. 

Stafi akademik i të gjitha njësive bazë në TBU është fokusuar gjithashtu edhe në lidhjen e punës 

së tij kërkimore - shkencore me procesin mësimor, duke e mbështetur këtë në disa drejtime 

kryesore të cilat janë; 

• pasurimin e kurikulave lëndore me zhvillimet e fundit të kërkimit shkencor si dhe me 

raste studimore apo kazuse që ndihmojnë studentët të jenë në lartësinë e duhur me zhvillimet në 

njohuritë e fushave të ndryshme. 

• mbikqyrjen dhe udhëheqjen e punës kërkimore të studentëve e sidomos të studentëve të 

programit Master i Shkencave, duke synuar orientimin e tyre drejt ceshtjeve kërkimore 

bashkekohore qe kanë lidhje me problematika korente në ekonominë shqiptare apo problematika 

të bizneseve ku vetë studentët punojnë. 

 
1 Me poshtë sqarohet më shumë për këtë bashkëpunim. 
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• përdorimin e temave të studentëve të Masterit si raste studimore në lëndët përkatëse sipas 

fushave të studimit, duke i bërë ato edhe objekt diskutimi e rrahje mendimesh midis studentëve. 

• prezantim dhe diskutim  në auditor të punëve shkencore dhe botimeve që bën pedagogu, 

për të përcjellë dhe marrë opinionet e studentëve. 

• përfshirjen nga pedagogët kur është e mundur edhe të studentëve në punët e tyre 

kërkimore shkencore për të kryer hulumtime, zhvilluar pyetësorë apo të dhëna mbi të cilat 

bazohet aktiviteti kërkimor-shkencor. 

Në lidhje me sa me lart, njësitë bazë në TBU hartojnë në fillim të cdo viti akademik një kalendar 

të veprimtarisë kërkimore shkencore në të cilin përfshihen aktivitetet e mësipërme.  

 

iii) Produktet në fushën e kërkimit shkencor të paraqituar në formën e botimeve 

shkencore, artikujve, projekteve të fituara dhe të realizuara, pjesëmarrjes në veprimtari 

brenda dhe jashtë vendit, veprimtari shkencore të organizuara nga njësia bazë, 

bashkëpunime nga institucione të tjera në nivel vendor, kombëtar apo ndërkombëtar të 

shoqëruara me të dhëna mbi datën, vendin dhe pjesëmarrësit. 

➢ TBU, në kuader të një marreveshje të lidhur midis saj dhe “International Institute for Private, 

Commercial and Competition Law” (Austri), më datë 05/04/2018, bashkëpunon për botimin e 

revistës  “Balkan Journal of Interdisciplinary Research” me ISSN 2410-759X, e cila 

botohet  në Austri 3 herë në vit (Janar, Maj dhe Shtator). 

Bordi editorial i kësaj reviste është: 

Prof. Dr. Fabrizio Baldassarre, Università degli studi di Bari Aldo Moro (Italy) 

Prof. Dr. Ilia Kristo, University of Tirana (Albania) 

Prof. Dr. Thomas Schildbach, Universität Passau (Germany) 

Assoc. Prof. Dr. Afërdita Berisha-Shaqiri, University of Pristina (Kosovo) 
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Prof. Dr. Graciennë Lauwers, Universitëit Antëerpen (Belgium) 

Assoc. Prof. Dr. Naim Baftiu, University of Prizren (Kosovo) 

Dr. Tatjana Elezi, Tirana Businëss University (Albania) 

Dr. Magdalena El Ghamari, University of Bialystok (Poland) 

Prof. Dr. Malyadri Pacha, Osmania University (India) 

Prof. Dr. Mimoza Karagjozi (Kore), University of Tirana (Albania) 

Prof. Dr. Francesco Scalera, Università degli studi di Bari Aldo Moro (Italy) 

Assoc. Prof. Dr. Eda Bezhani, University Aleksander Moisiu Durres (Albania) 

Assoc. Prof. Dr. Nagip Skenderi, University of Pristina (Kosovo) 

Assoc. Prof. Dr. Rezarta Tahiraj, University of Elbasan (Albania)  

Dr. Angelika Kofler, Europäisches Forum Alpbach (Austria) 

Assoc. Prof. Dr. Arsena Gjipali, University of Tirana (Albania) 

Assoc. Prof. Dr. PhD (Uni Graz) Endri Papajorgji, Tirana Businëss University (Albania) 

Prof. Em. Robert Müller, University of Salzburg (Austria) 

Assoc. Prof. Dr. Imelda Sejdini, University of Elbasan (Albania)  

 

Për më tepër, informacion për këtë revistë mund të gjendet në linkun: 

http://iipccl.org/?page_id=2690. 

➢ Njësitë bazë të të dy Fakulteteve të TBU, Fakultetit Administrim Biznesi dhe Fakultetit 

Juridik, të cilat organizohen në grupe të përkohshëm për përcaktimin e fushave të kërkimit të 

cilat i propozojnë Qendrës për Kërkime Ekonomike dhe Juridike tematika të caktuara për 



 
 
 

17 
 

konferencën që organizohet nga “International Institute for Private, Commercial and 

Competition Law” në bashkëpunim me TBU. Këto konferenca organizohen në ambjentet e 

TBU. Gjatë vitit akademik 2017-2018 janë organizuar konferencat më poshtë ku secila ka më 

shumë se 100 pjesëmarrës. 

 

• Konferenca e Tretë Ndërkombëtare mbi : “Edukimin dhe Shkencat Sociale - Sfidat Drejt 

të Ardhmes”  e organizuar në 7 Tetor 2017. Në linkun më poshtë ndodhet axhenda e plotë 

e kësaj konference. 

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2017/12/ICES-III-AGENDA-2.pdf 

• Konferenca e Katërt Ndërkombëtare mbi : “Edukimin dhe Shkencat Sociale - Sfidat Drejt 

të Ardhmes”  e organizuar në 16 Dhjetor 2017.  Në linkun më poshtë ndodhet axhenda e 

plotë e kësaj konference. 

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2017/12/ICES-IV-AGENDA1.pdf 

• Konferenca e Pestë Ndërkombëtare mbi : “Edukimin dhe Shkencat Sociale - Sfidat Drejt 

të Ardhmes”  e organizuar në 10 mars 2017. Në linkun më poshtë ndodhet axhenda e 

plotë e kësaj konference. 

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2018/03/ICES-V-AGENDA.pdf 

• Konferenca e Pestë Ndërkombëtare mbi : “Edukimin dhe Shkencat Sociale - Sfidat Drejt 

të Ardhmes”  e organizuar në 23 Qershor 2017. Në linkun më poshtë ndodhet axhenda e 

plotë e kësaj konference. 

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2018/06/ICES-VI-AGENDA.pdf 

 

Stafi akademik i TBU, në vecanti stafi që është në procesin e doktoraturës, kryen punë kërkimore 

individuale për avancimin në karierën e tyre profesionale duke marë pjesë ne konferenca 

shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.  
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iv) Të dhëna mbi infrastrukturën në shërbim të kërkimit shkencor. 

Infrastruktura në shërbim të kërkimit shkencor manifestohet në aksesin në EBSCO on-line: 

burim primar, si një nga libraritë më të pasura e të përditësuara në dispozicion të studentëve dhe 

të stafit.  

Aksesi në EBSCO on-line, mundësohet jo vetëm në bibliotëkë dhe në mjediset e tjera të shkollës 

por edhe nga distanca përmes website të TBU. Shfrytëzimi i literaturës në EBSCO on-line kryhet 

jo vetëm në mënyrë fakultative nga studentët por edhe i harmonizuar me kërkesat e programeve 

studimore nën udhëheqjen e pedagogut. 

Burim dytësore në terma të infrastrukturës në shërbim të kërkimit shkencorë janë edhe 

partneritetet e kërkimit shkencor të zhvilluara si nga departamentet ashtu dhe qendra kërkimore 

me aktorë të jashtëm (GIZ Albania, Balfin Group, Staffordshire University, Polis University, 

komuna të qeverisjes vendore shqiptare, të Kosovës dhe Maqedonisë) e materializuar në 

aplikime në projekte kërkimore kombëtare (shiko AKKSHI viti akademik 2017-2018) si dhe 

projekte kërkimore ndërkombëtare rajonale (Westërn Balkan Fund 2018-2019). Tregues të këtij 

burimi dytësor janë jo vetëm marrëveshjet e nënshkruara, por edhe network-u i ngritur në terma 

grupi pune kërkimore dhe know-how në konceptimin e projekteve, menaxhimit të tyre si dhe 

aksesit në mbledhjen e të dhënave dhe të menaxhimit të tyre në terma qoftë të përhapjes ashtu 

dhe të vizibilitëtit të dijeve të fituara (parashikohet ngritja e një database). Përfshirja e studentëve 

në këtë kontekst në terma kërkimor dhe work experience përbën atë që TBU e quan zgjatim të 

“infrastrukturës” njerëzore në funksion të kërkimit shkencor.  

Një burim tjetër në infrastrukturën e kërkimit shkencor është abonimi në revistën Businsss 

Magazine (në formatin elektronik) si dhe Skan Magazinë. Nga pikëpamja e arkivit TBU ka një 

arkiv të tezave të mbrojtura nga studentët e nivelit Master shkencor pranë bibliotekes së shkollës. 

Inkubatori i Biznesit Studentor është një tjetër vecori e infrastrukturës së TBU-së në shërbim të 

kërkimit shkencor ose të aplikueshmerisë së dijeve të mësuara në auditoret e shkollës. Më shumë 

se dy sipërmarrje të reja janë ngritur nga studentë që kanë frekuentuar inkubatorin e biznesit të 

TBU-së. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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Në shërbim të kërimit shkencor janë të gjitha paisjet, si kompjutera, printera etj, në të gjitha zyrat 

e stafit akademik, por gjithashtu biblioteka e TBU e cila është e paisur me kompjutera që kanë 

akses direkt në internet dhe gjithashtu në librarinë elektronike EBSCO.  I gjithë stafi dhe 

studentë e TBU kanë akses falas në internet, nëpermjet kompjuterave në shkollë por edhe 

wireless në të gjitha ambientet e saj.2 

 

d) Të dhëna mbi programet e studimit: 

i) IAL-ja informon mbi të gjitha programet e studimit që ofron, përfshirë ato ndërdisiplinore 

dhe të përbashkëta, nëse ka. Në raport paraqiten programet e studimit që janë aktive, të 

pezulluara, të mbyllura, për të cilën/cilat është marrë leje për hapjen e tij/tyre, por nuk është 

aktivizuar. 

TBU College është e përbërë nga dy Fakultete, Fakulteti Administrim Biznesi dhe Fakulteti 

Juridik. Programet e studimit që ofrohen sipas fakulteteve përkates janë si më poshtë: 

Fakulteti Administrim Biznesi 

1. Programi Bachelor në Administrim Biznesi, me tre profile, Menaxhim, Financë & Kontabilitet 

dhe Marketing 

2. Programi Master Profesional në Administrim Biznesi 120 ECTS, me tre profile, Menaxhim, 

Financë & Kontabilitet dhe E Drejtë Biznesi 

3. Programi Master Profesional në Administrim Biznesi 60 ECTS, me dy profile, Menaxhim, 

Financë & Kontabilitet  

4. Programi Master profesional në Administrim Publik 

5. Programi Master i shkencave në Administrim Biznesi me 120 ECTS 

Fakulteti Juridik 

 
2 Me shume për kapacitetet e bibliotekës së TBU jepet në seksionin B (f). 
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1. Programi Bachelor në E Drejtë Biznesi 

2. Programi Master profesional në E Drejtë Biznesi me 60 ECTS 

Te gjitha programet e ofruara nga TBU College, të përmendura me lart, janë te licensuara, të 

akredituara dhe aktive gjate vitit akademik 2017-2018. 

 

ii) IAL-ja informon mbi marrjen e lejes për hapjen e programit të studimit që është në proces 

vlerësimi, si dhe për programe që ofrojnë formim të vazhdueshëm për të tretë apo për 

zhvillimin profesional të personëlit të tyre. Këto të dhëna shoqërohen me numrin dhe datën e 

aktit për hapjen, për pezullimin ose për mbylljen e programit të studimit. 

Kjo pikë nuk është relevante per TBU. 

 

iii) IAL-ja pasqyron në raportin vjetor përshtatshmërinë e programeve të studimit me misionin 

e institucionit, realizimin e synimeve të programit të studimit nga ana e përmbajtjes dhe 

lidhjen e rëndësinë e programeve të studimit nisur nga vlerësimi i nevojave për aftësi në 

tregun e punës. 

Synimi i TBU është përgatitja profesionale cilësore e studentëve përmes harmonizimit të 

formimit teorik me aftësimin praktik, me përparësi në fushat e administrimit të biznesit, të së 

drejtës së biznesit, administrimit publik. 

Programet e studimit të ofruara nga TBU janë organizuar në mënyrë të tillë që harmonizojnë të 

gjithë komponentët e tyre, lëndët bazë, lëndët karakterizuese, lëndet me zgjedhje, teorinë me 

praktikën në perputhje te plotë me misionin e TBU-se. Bashkëpunimi i vazhdueshëm me 

bizneset dhe zyrat juridike na ndihmon t'i përmirësojmë në vijimësi këto programe.  

TBU, e profilizuar në ofrimin e edukimit në fushën e biznesit, ka prioritet të vet ndjekjen e 

zhvillimeve të reja në ekonominë dhe tregun vendas si dhe atë rajonal e global njëherazi ofertat 

akademike të IAL-ve shqiptare dhe të huaja. Objektivat e TBU,  shprehur në shkallën e 
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punësimit të studentëve apo kuotat e planifikuara për regjistrim, janë bazuar në analizat e 

thelluara të kryera nga stafi ynë. 

 

Njohja dhe vlerësimi realist i zhvillimeve aktuale dhe me perspektivë në mjedisin rrethues, 

ndihmohet dhe lehtësohet nga disa faktorë të tjerë siç janë: stafi akademik, që në pjesën më të 

madhe punon në kompani, banka, zyra profesionale dhe institucione publike; studentët që 

zhvillojnë praktika të gjata dhe punësohen në kompani, banka dhe institucione të tjera si dhe 

Alumni tashmë në karrierë; marrëdhëniet e vijueshme bashkëpunimi dhe konsultimi me mbi 50 

kompani dhe banka vendase e së fundmi edhe me shkolla të huaja përmes projekteve Erasmus.  

 

Kryerja e nje numri të madh aktivitetesh (seminare, leksione te hapura, biseda me personalitete, 

vizita studimore, projekte të përbashkëta me aktorë të tregut) gjithashtu është një burim të 

dhënash dhe idesh për njohje me realizëm të zhvillimeve aktuale dhe të perspektivës në shërbim 

të përshtatjes së vazhdueshme të objektivave strategjike dhe operimit të TBU.  

 

Realizimin e plotë të synimeve të secilit program studimi e tregojnë qartë edhe rezultatet e 

punësimit të studentëve edhe për vitin akademik 2017-2018.  

Rezultatet e punësimit të studentëve sipas cikleve dhe programeve të studimit jepen në seksionin 

(g) më poshtë. 

 

e) Ndryshimet në statutin apo rregulloret e IAL-së, si dhe të dhëna për Njësinë e Sigurimit 

të Brendshëm të Cilësisë. 

TBU, në përputhje me nenin  17 pika 7 dhe 8, nëni 20, nëni 33, 129 pika 1, dhe nenin 133 te 

Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë 

në Republikën e Shqipërisë”, hartoi Statutin e ri të cilin e dorëzoi në MASR për miratim. Statuti i 

ri i TBU College u miratua nga MASR në 20 Shtator 2017. 
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Ndryshimi më i rëndësishëm që ka ndodhur në këtë statut në krahasim me statutin e mëparshëm 

lidhet me ndryshimin e llojit të institucionit nga Universitet në Kolegj Universitar.  Në nenin 2 të 

Statutit të vitit 2014 ishte përcaktuar se Statusi akademik i TBU është Shkolle e Larte e tipit 

Universitet, kurse në nenin 3 të statutit i titulluar “Lloji dhe emri i institucionit arsimor te larte” 

është parashikuar se: “Në përputhje me përcaktimet e L-AL, SHLUP TBU riorganizohet në 

“Kolegj Universitar”. Emërtimi i deritanishëm Tirana Business University shndërrohet në Tirana 

Business University College ndërsa shkurtimi mbetet “TBU”. Në komunikimin zyrtar do te 

përdoret emërtimi Kolegji Universitar “TBU”.  

 

Në nenin 5 të statutit te vitit 2014  figuronte si  njësi kryesore Fakulteti i të Drejtës së Biznesit 

kurse me hyrjen në fuqi të statutit të Shtatorit 2017, sipas nenit 22 të tij, kësaj njësie kryesore i 

është ndryshuar emërtimi dhe aktualisht titullohet Fakulteti i Drejtësise, kjo në përputhje të plotë 

me Ligjin 80/2015. 

 

Njesitë bazë në Statutin e ri janë të riorganizuara, ku secili fakultet ka përseri tre departamente, 

por në Fakultetin Administrim Biznesi nga dy departamente lëndore tashmë kemi tre te tillë, 

ndërsa Qëndra kërkimore tashmë ekziston si njësi bazë pranë Fakultetit te Drejtesise dhe 

emertimi i ri i saj është Qëndra për Kerkime e Studime Ekonomike dhe Juridike (QKSEJ). 

 

Në nenin 5 te statutit te vitit 2014 Fakulteti i Administrim Biznësit përbehej nga: Departamenti i 

Lendeve te Përgjithshme;  Departamenti i Lendeve Profesionale; Qëndra për Kerkime e Studime 

Ekonomike, kurse sipas statutit ato janë riorganizuar në tre departamente lëndore: Departamenti i 

Lëndeve të Përgjithshme; Departamenti i Menaxhimit; Departamenti i Kontabilitetit dhe 

Financës. 

 

Ndryshime në statut ka edhe në lidhje me strukturat apo autoritetet administrative apo 

akademike, te gjitha keto në përputhje me kerkesat e Ligjit 80/2015. Organigrama sipas Statutit 

te ri të TBU është bashkëngjitur (Aneksi 1). 
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Menjëherë pas aprovimit të Statutit nga MASR, TBU ka rrishikuar të gjitha Rregulloret e 

brendshme të funksiomit të saj në përputhje me Ligjin 80/2015 dhe Statutin e aprovuar nga 

MASR në 20 Shtator 2017. 

 

Të dhëna për Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. 

Njësisa për Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë funksionon në përputhje me Statutin e TBU, 

rregulloren e “Njësisë për Sigurimin  e Brendshëm të Cilësisë të TBU” dhe Ligjin nr. 80/2015. 

 

NJSBC është një organ i pavarur që krijohet në rang institucioni dhe anëtaret e tij përcaktohen 

me vendim të Senatit Akademik. Ajo  monitoron  dhe siguron   cilësinë e te gjitha veprimtarive 

mësimore dhe kërkimore-shkencore te TBU. Njesia raporton drejtpërdrejtë tek Rektori dhe 

Senati Akademik. NJSBC përbëhet nga tre anëtarë, ku njëri nga anëtarët është nga Keshillat 

Studentore. 

 

f) Parashikimin për angazhimin e personelit akademik, ngarkesën përkatëse, lëndën/t, 

dhe/ose modulin/et që do të zhvillojë secili prej tyre për secilin semestër të vitit akademik. 

 

Në Aneksin 2 jepet parashikimi i personelit akademik, ngarkesat përkatëse dhe lëndët për secilin 

semestër gjatë viti akademik 2017-2018. 

 

g) Të dhëna për gjurmimin e studentëve që kanë përfunduar studimet për secilin program 

studimi që IAL-të ofrojnë, të shoqëruar me burimin e informacionit dhe adresën ku 

konfirmohet informacioni, duke specifikuar: 

i) përqindjen e punësimit të të diplomuarve, nëse institucioni deklaron se programet e ofruara 

përgatisin për një karrierë apo profesion të caktuar; 

TBU ruan kontaktet e të diplomuarve të saj dhe bën anketa online në mënyrë të vazhduar për të 

të përditësuar statusin e tyre të punësimit lidhur me progresin e tyre në karrierë. Gjithashu zyra 
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për cështjet e karrierës mban kontakt të vazhdueshem me të gjithë alumni të TBU, jo vetëm për 

statusin e punësimit të tyre por edhe për përfshirjen e tyre në aktivitete që TBU organizon.  

Në tabelën më poshtë jepen të dhënat e gjeneruara në fundin e muajit Nëntor 2018 për përqindjen 

e punësimit të studentëve të TBU të diplomuar në fund të vitit akademik 2017-2018. 

 

Tabela 1 Përqindja e të diplomuarve të punësuar në TBU 

Cikli i Studimit Fakulteti Administrim Biznesi Fakulteti i Drejtësisë 

Nr. i të diplomuarëve Cikli I-rë 74 21 

% e punësimit Cikli I-rë 88% 52% 

Nr. i të diplomuarëve Cikli II-të 39 16 

% e punësimit -Cikli II-të 98% 86% 

 

Tabela tregon qartë që përqindja e punësimit në profil të të diplomuarve të TBU-së është e lartë 

edhe për studentët bachelor. Studentët në TBU nxiten dhe ndihmohen që të punësohen edhe pa 

pmbaruar studimet. Treguesit e punësimit në profil janë të larta edhe për studentë të vitit të dytë e 

të tretë bachelor, pa përmendur këtu që pjesë e mirë e studentëve master ose punësohen në profil 

gjatë studimeve ose ngjiten një shkallë më lartë në karrierë. 

 

ii) përqindjen e të diplomuarve që kalojnë provimin e shtetit dhe licencohen, kur programi i 

studimit ka lidhje me një profesion të rregulluar. 

TBU nuk ka raste të tilla studentësh. 
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h) Të dhëna për këshillat studentorë dhe përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të IAL-së 

dhe në Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. 

Në lidhje me zgjedhjet e këshillave studentore, në përputhje me Ligjin 80/2015, gjatë semestrit të 

dytë të vitit akademik 2017-2018 u ngrit një grup nismëtar i studentëve me qëllim realizimin e 

zgjedhjeve. Zgjedhjet për Këshillat Studentore u realizuan në fillim të Vitit Akademik 2018-

2019. 

Studentët në TBU kanë pasur gjithmonë përfaqesuesit e tyre në organet kolegjiale të TBU. Gjatë 

vitit 2017-2018, dy studentë të programeve master, nga një për secilin fakultet, kanë qenë anëtarë 

të senatit akademik. Ndërsa një student i vitit të tretë bachelor në Administrim Biznesi ka qenë 

anëtar i Njësisë së Sigurimit të Brendshem të Cilësisë (NJSBC). Studentët dhe përfaqësuesit e 

tyre në organet kolegjiale kanë pasur gjithmonë një zë të rëndësishëm në të gjitha cështjet që janë 

të rëndësishme për ta. 

Për vitin akademik 2018-2019, studentët kanë përfaqesuesit e tyre jo vetëm në senatin akademik 

dhe NJSBC por edhe në Komisionet e përhershme për çështjet studentore dhe ato të sigurimit të 

brendshëm të cilësisë, që janë ngritur në nivel institucioni dhe në nivel fakultetesh. 

 

i) Vlerësime të IAL-së dhe rekomandime të mundshme për ministrinë, si dhe një përshkrim 

të ndërveprimit të IAL-së me strukturat e varësisë të ministrisë, duke përfshirë edhe: 

i) një vlerësim të përgjithshëm të komunikimit me ministrinë dhe institucionet në varësi të saj, 

duke theksuar mbi përmirësimet e mundshme në këtë komunikim; 

TBU ka pasur një bashkepunim të mirë me ministrinë dhe institucionet në vartësi të saj në lidhje 

me të gjitha çështjet që kanë pasur lidhje me zbatueshmërine akteve ligjore dhe nënligjore në 

fuqi. Bazuar në Ligjin 80/2015, TBU u shndërua në Kolegj Universitar dhe aprovimi i Statutit të 

TBU College në Shtator të vitit 2017 i parapriu vitit akademik 2017-2018. Finalizimi i këtij 

statuti u bë nëpërmjet një bashkëpunimi të frytshëm midis stafit të TBU dhe strukturave 

përgjegjëse në ministri (Drejtoria Juridike) për këtë çështje. Gjatë vitit akademik 2017-2018 
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TBU së bashku me strukturat përgjegjëse në minsitri u arrit të finalizohej edhe Marrëvesha për 

përbërjen e stafit akademik të njësive bazë në TBU, e cila u aprovua ne 5 Nëntor 2018.  

Vlen të theksohet se në të gjitha rastet ministria dhe strukturat e saj kanë qënë gjithmonë të 

gatshëm të diskutojnë dhe bashkëpunojnë për të trajtuar të gjitha kërkesat që TBU ka paraqitur 

në përputhje me detyrimet e ngarkuara nga Ligji 80/2015. Në lidhje me marrjen e mendimeve 

nga IAL për akte sekondare që dalin në zbatim të ligjit do të kërkonim të na lihej pak më shumë 

kohë në dispozicion për të dërguar komentet për to.  

ii) vlerësime dhe rekomandime për ndryshime të sistemit apo akteve ligjore e nënligjore në 

fuqi që ndikojnë në veprimtarinë e IAL-së, të shoqëruar me arsyetime të hollësishme. 

• Në lidhje me Fakultetet Juridike, ka mbetur akoma e pazgjidhur çështja e kalimit nga 

sistemi bachelor në atë të integruar, ku pritet edhe dalja e akteve sekondare. 

• Duke vlerësuar që VKM  Nr. 41, datë 24.1.2018, "Për elementët e programeve të studimit 

të ofruara nga Institucionet e Arsimit të Lartë" ishte një akt sekondar i nevojshëm në 

përputhje me Ligjin 80/2015 lidhur me elementet e programeve të studimit, ne do të 

dëshironim të ndanim një shqëtesim të konstatuar specifikisht në Shtojcen Nr. 1, Tabela 

1. Në kategorinë D (Lende Plotesuese) praktikat profesionale janë përfshirë sëbashku me 

gjuhët e huaja dhe informatikën. Ne mendojmë se praktikat profesionale të kryera nga 

studentët kanë lidhje direkte me përgatitjen e tyre profesionale po aq sa edhe lëndët 

karakterizuese dhe nuk mund të jenë plotësuese, ato shume mirë mund të përfshiheshin 

në kategorinë B (Lende karakterizuese). Për më tepër sipas kesaj VKM-je Programet 

Master Profesional që qëllimin kryesor kanë përgatitjen profesionistëve në fushën 

specifike nuk jane dalluar nga Programet Master i Shkencave, që kanë qëllim me shume 

përgatitjen e kerkuesve shkencorë në fushën specifike, për sa i përket peshës që zë 

kategoria D ku përfshihet edhe Praktika profesionale. 

 

Në shtesë të sa më lart, shikojmë që kategoria E, detyrime përmbyllese, ka një 

mospërputhje te peshës që zë kjo kategori me llojin e programit master. Për programet 

Master i Shkencave, për të cilët Tema e Diplomës që duhet të jete një kerkim i mirëfilltë 
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shkencor, ka një peshë në përqindje me të vogël se po kjo kategori për Programet Master 

Profesional. Mendojmë se pesha e kategorisë E duhet të jetë me e madhe sesa parashikuar 

ne Tabelen 1 për Programet Master i Shkencave. 

 

• Vleresojmë daljen e Udhëzimit Nr.5, datë 19.2.2018 të MASR “Për përcaktimin e 

elementeve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të Institucioneve të 

arsimit të lartë”. Në lidhje me afatin e dorëzimit nga IAL te Raportit Vjetor, pika 3 e 

Udhezimit, mendojmë se ky afat, brenda muajit Shtator, përkon me mbylljen e vitit 

akademik për te cilin bëhet raportimi. Mendojme se dorëzimi i raportit duhet te jetë për 

një përiudhë të paktën dy mujore pas mbylljes së vitit akademik. 

 

j) Të dhëna mbi studentët si: 

i) numrin e përgjithshëm të studentëve të regjistruar dhe atyre të diplomuar sipas niveleve dhe 

programeve të studimit; 

Numri i studentëve të rregjistruar dhe atyre të diplomuar në programin e studimit bachelor në 

Adminstrim Biznesi dhe Bachelor në E Drejtë Biznesi, për Vitin Akademik 2017-2018, jepen në 

tabelën me poshtë. Tabela gjithashtu tregon edhe studentët jo aktiv gjatë këtij viti akademik si 

edhe studentët të cilët janë çrregjistruar në fund të vitit 2017-2018. 

 

Tabela 2 Programet e Studimit Bachelor 

 

Bachelor Administrim Biznesi  

 

Nr. 

Studentëve 

 

Pezull, 

Jo aktiv 

 

U 

dioplomuan 

2017 - 2018 

 

Crregjistruar 

në fund të 

vitit 2017 - 

2018 

Kalojnë  në 

vitin pasardhës 

2018-2019/ 

diplomohen 

Viti i Pare (të 3 profilet) 
98 6 0 6 92 

Viti i Dytë (të 3 profilet) 
89 8 0 8 81 

Viti i tretë me profil "Kontabiliet -

Finance" 
32 6 26 3 3 
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Viti i tretë me profil "Menaxhim " 
46 6 40 4 2 

Viti i tretë me profil "Marketing" 
9 1 8 1 0 

Numri  total i studentëve Bachelor 

Administrim Biznesi  

 

274 

 

27 

 

74 

 

22 

 

178 

Bachelor në  e Drejtë Biznesi 

 

Viti i Parë  
26 2 0 2 24 

Viti i Dytë  
29 3 0 2 27 

Viti i tretë  
29 8 21 6 2 

Numri  total i studentëve Bachelor 

në  e Drejtë Biznesi  84 13 21 10 53 

Totali Bachelor 358 40 95 32 231 

 

Numri i studentëve të regjistruar dhe atyre të diplomuar në programet e studimit master në 

Adminstrim Biznesi dhe E Drejtë Biznesi, për Vitin Akademik 2017-2018, jepen në tabelën më 

poshtë. Tabela gjithashtu tregon edhe studentët jo aktiv gjatë këtij viti akademik si edhe studentët 

të cilët janë çregjistruar në fund të vitit 2017-2018.  

 

Tabela 3 Programet e Studimit Master 

Programi i Studimit 
Nr. 

Studentëve  

 Pezull, 

Jo aktive  

U 

dioplomuan 

2017 - 2018 

Crregjistruar 

në fund të vitit 

2017 - 2018  

Kalojnë  në 

vitin 

pasardhës 

2018-2019 

Master i Shkencave 120 ECTS   

Vii i pare Master i Shkencave 20 5 0 3 17 

Viti i dytë Master i Shkencave 

përfshi  përseritësit 23 6 8 1 14 

Totali  Master i Shkencave 43 11 8 4 31 

Master Profesional Administrim 

Biznesi 120 ECTS   

Viti i Pare   16 4 0 4 12 

Viti i dytë përfshi përseritësit 7 3 0 2 5 
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Totali   23 7 0 6 17 

Master Profesional Administrim 

Biznesi 60 ECTS   

Viti i pare  9 2 2 2 5 

Viti i pare  (përsertitës)  6 2 4 2 0 

Totali 15 4 6 4 5 

Master Profesional Administrim 

Biznesi 90 ECTS   

  përseritës Viti i dytë  12 2 5 2 5 

Totali Master Profesional 

Administrim Biznesi 50 13 11 12 27 

Master Profesional Administrim 

Biznesi, profili Finance dhe 

Kontabilitët 120 ECTS    

Viti i pare   8 3 0 0 8 

Viti i Dytë përfshi përseritësit 6 1 2 1 3 

Totali 14 4 2 1 11 

Master Profesional Administrim 

Biznesi, profili Finance dhe 

Kontabilitët 60 ECTS    

Viti i pare   3 1 1 1 1 

Viti i pare  (përsertitës)  2 0 2 0 0 

Totali 5 1 3 1 1 

Master Profesional Administrim 

Biznesi, profili Finance dhe 

Kontabilitët 90 ECTS    

   Viti I dytë (përseritës) 15 11 6 5 4 

Totali Master Profesional 

Administrim Biznesi, profili 

Finance dhe Kontabilitët 34 16 11 7 16 

Master Profesional Administrim 

Biznesi, profili E Drejtë Biznesi 

120 ECTS    

Viti i pare   12 4 0 3 9 

Viti i Dytë përfshi përseritësit 8 4 4 3 1 

Totali 20 8 4 6 10 

Master Profesional Administrim 

Biznesi, profili E Drejtë Biznesi 

90 ECTS    

Përseritës 11 7 3 7 1 
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Totali Master Profesional 

Administrim Biznesi, profili E 

Drejtë Biznesi 31 15 7 13 11 

Master Profesional Administrim 

Publik 60 ECTS    

Viti i pare   2 0 1 0 1 

Viti i pare  (përsertitës)  1 0 1 0 0 

Totali Master Profesional 

Administrim Publik 3 0 2 0 1 

Master Profesional E Drejtë 

Biznesi  60 ECTS    

Viti i pare   15 2 6 2 7 

Viti i pare  (përsertitës)  23 12 10 12 1 

Totali Master Profesional E 

Drejtë Biznesi 38 14 16 14 8 

TOTALI  MASTER   199 69 55 50 94 

 

 

ii) numrin e studentëve që ndjekin programe që përbëjnë prioritët kombëtar, të përcaktuar në 

dokumentin e prioritëtëve të miratuar dhe të publikuar çdo vit nga ministria sipas drejtimeve 

kryesore. 

Programet e studimit të ofruara nga TBU nuk janë programe që përbëjnë prioritët kombëtar. 

iii) numrin e studentëve të shkëlqyer; 

Në lidhje me studentët e shkëlqyer gjatë Vitit Akademik 2017-2018, kemi mumeruar vetëm 

studentët me mesataren e ponderuar 10 ose shume afer 10-tës. Në tabelën më poshtë jepen 

numrat e studentëve të shkëlqyer sipas programeve të studimit dhe vitit të studimit. 

Tabela 4 Numri i Studentëve të Shkëlqyer 

Studentë të Shkëlqyer, Viti Akademik 2017-2018 

Programi Viti I Viti II Viti III 

Bachelor Adminstrim Biznesi 4 4 1 

Bachelor E Drejtë Biznesi 5   

Master i Shkencave Administrim Biznesi 1   

Master Profesional Administrim Biznesi (profili 1   
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Finance Kontabilitët) 

Total 11 4 1 

 

 

iv) numrin e studentëve të çregjistruar ose të transferuar të shoqëruar me informacion mbi 

institucionin dhe programin e studimit të parë dhe programin e studimit ku transferohen; 

Informacioni i detajuar, sipas programeve të studimit,  në lidhje me numrin e studentëve të 

çrregjistruar gjatë Vitit Akademik 2017-2018 është dhënë në tabelat e pikës (i) me lart. 

Për Vitin Akademik 2017-2018 në TBU janë transferuar në TBU nga IAL të tjera gjithsej 63 

studentë, ku 52 studentë janë transferuar në Programin Bachelor Administrim Biznesi, dhe 11 të 

tjeret në Programin Bachelor në E Drejtë Biznesi. Në tabelat, sipas fakulteteve, më poshtë është 

dhënë informacioni i detajuar në lidhje me studentët e transferuar në TBU gjatë Vitit Akademik 

2017-2018.  

Table 5 Transferimet 2017-2018, Fakulteti Adminstrim Biznesi 

Institucioni dhe Programi i 

Studimit të pare 

Viti dhe Programi i studimit ku transferohen në TBU 

Viti i Pare në 

Administrim 

Biznesi (të 

përbashket  3 

profilet) 

Viti i Dytë në 

Administrim 

Biznesi (të 

përbashket  3 

profilet) 

Viti i tretë 

Administrim 

Biznesi me profil 

"Kontabiliet -

Finance" 

Viti i tretë 

Administrim 

Biznesi me 

profil 

"Menaxhim " 

Viti i tretë 

Administrim 

Biznesi me 

profil 

"Marketing" 

Fakulteti i Ekonomisë, Dega 

Administrim Biznës, UT 

1 4 1 13 3 

 Fakultëti i Ekonomisë, 

Dega Financë,UT 

1 1 3 1   

Fakulteti i Ekonomisë, Dega 

Financë me kohë të 

pjesshme,UT 

1         

 Fakulteti i Gjuhëve të 

Huaja, Dega " Gjuhë 

Greke", UT 

1         

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, 

Dega " Gjuhë Frëngjisht", 

UT 

1         



 
 
 

32 
 

 Fakulteti i Gjuhëve të 

Huaja, Dega " Gjermanisht", 

UT 

1         

Fakultëti i Shkencave të 

Natyrës, Dega " Kimi", UT 

  1       

Universiteti " Fan S. Noli", 

Fakultëti Ekonomisë, Dega 

Menaxhim 

      1   

Fakulteti i Shkencave 

Politike-Juridike", Dega " 

Shkenca Politike", Uni. 

Aleksander Moisiu Durres 

1         

 Fakulteti i Studimeve 

Profesionale, Dega " 

Fiziotërapi", Uni. 

Aleksander Moisiu Durres 

1         

Fakulteti i studimeve 

Profesionale, profili " 

Asistënt Administrativ, Uni. 

Aleksander Moisiu Durres 

    1     

Fakulteti i Biznesit, Dega 

Finance Kontabilitët, Uni. 

Aleksander Moisiu Durres 

    1     

Fakulteti i Inxhinierisë 

Elektrike, Dega Inxhinieri 

Mekatronike, Universiteti  

Politeknik 

1         

Fakulteti i Gjeologjisë dhe I 

Minierave, Dega Inxhinieri 

Gjeomjedisi, Universitëti  

Politeknik 

1         

Fakulteti i Mjekësisë 

Veterinare,Dega " 

Menaxhim Veterinar" 

Universiteti Bujqësor 

1         

Fakulteti Akuakulturë dhe 

Menaxhim i Peshkimit, 

Universiteti Bujqësor 

1         

Fakulteti i Ekonomisë dhe 

AgroBiznesit, Dega 

Financë-Kontabilitët, 

Universitëti Bujqësor 

  1       

Fak. Planifikim Mjedis dhe 

Menaxhim Urban, Dega 

"Studime Mjekësore", 

1         
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Universiteti Polis 

Fakulteti i Ekonomisë dhe 

Shkencave Administrative, 

Universiteti Polis  

    1     

Fakulteti " Ekonomik dhe i 

Tëknologjisë së 

Informacionit", Dega " 

Menaxhim Biznesi", 

Universiteti Europian i 

Tiranës 

  1       

Fakulteti " Ekonomik dhe i 

Teknologjisë së 

Informacionit", Dega " 

Financë, Bankë, Universiteti 

Europian i Tiranës 

    1     

Universiteti Shteteror i 

Tetovës, Fakulteti 

Ekonomik, Dega Marketing 

1         

Universiteti "Marin Barleti", 

Dega "Financë Kontabilitet" 

  1       

Kolegji Iliria, Programi" 

Biznes Ndërkombëtar" 

  1       

Fak. i Ligjit, Arteve dhe 

Shkencave-Sisteme të 

Informacionit, University of 

New York Tirana 

  1       

Fakulteti i Ekonomisë-

Administrim Biznesi, 

University of New York 

Tirana 

  1       

TOTALI  14 12 8 15 3 

 

 

Tabela 6 Transferimet 2017-2018, Fakulteti Juridik 

Institucioni dhe Programi i Studimit të parë Viti dhe Programi i studimit ku transferohen në TBU 

Viti i Parë në  

e Drejtë 

Biznesi  

Viti i Dytë në  e 

Drejtë Biznesi  

Viti i tretë në  e 

Drejtë Biznesi  
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Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega " 

Biotëknologji", UT 

1     

Universiteti I Tiranës, Fakulteti i Shkencave të 

Natyrës, Dega " Biologji", UT 

1     

Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Drejtësisë, 

Dega Juridik, UT 

    2 

Fakulteti Ekonomik", Dega " Informatikë 

Ekonomike", Universiteti " Aleksandër 

Moisiu" 

1     

"Fakulteti Ekonomik", Dega " Administrim 

Biznesi", Universiteti " Aleksandër Moisiu" 

1     

 Fakultëti i Shkencave Politike-Juridike", Dega 

" Drejtësi", Universitëti " Aleksandër Moisiu" 

  2   

 Fakulteti Shkenca Politike Juridike, Dega " 

Shkenca Politike", Universitëti " Aleksandër 

Moisiu" 

  1   

Universiteti Europian i Tiranës, Fakulteti 

Juridik, Dega" Juridik i Përgjithshëm". 

1     

Universiteti Marin Barleti, Fakulteti i 

Drejtësisë dhe i Shkencave Sociale e Politike 

  1   

Total 5 4 2 

 

 

v) numrin e studentëve që kanë përfituar bursa dhe numrin e atyre që kanë përfituar nga 

përjashtimi apo reduktimi i tarifave të shkollimit; 

TBU ofron 4 lloje bursash ne formen e tarifave të reduktuara  në të dyja ciklet e studimit, 

Bachelor dhe Master, për të dy fakultetet. Lojet e tarifave të reduktuara  të studimit janë si më 

poshtë: 

1- Bursat e Ekselencës - për studentët në Ciklin Bachelor, në varësi të notës mesatare të vitit 

pararendës zbatohen tarifa të reduktuara. Tre shkallët e mesatares së notave janë: i) 9.50 - 10.00; 

ii) 9.00 - 9.49; iii) 8.50 - 8.99, të arritura në vitin paraardhës, duke filluar që në vitin e parë 

Bachelor bazuar në rezultatët e notave të shkollës së mesme kombinuar me provimet e Maturës 

Shtëtërore e kështu në vazhdim. Tarifat e reduktuara vjetore respektive janë: i) 70 mijë lekë; ii) 

140 mijë lekë; iii) 210 mijë lekë. 
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Për studentët e Ciklit Master, bazuar në rezultatët e vitit të 3-të të Ciklit Bachelor sipas tre 

intërvaleve të mesatares së notave, aplikohen tarifat e reduktuara vjetore: i) 175 mijë lekë; 210 

mijë lekë; iii) 245 mijë lekë.  

 

2- Bursat Sociale - për studentët me gjëndje të vështirë ekonomike dhe/ose sociale mundësohen 

tarifa vjetore të reduktuara sipas nëvojës, vlerësuar rast për rast, bazuar në argumentimin e 

gjëndjes dhe mundësisë së studentit.  

 

3- Bursat për Konkurset Kombëtare me Maturantët - Llojet e çmimeve, numri i fituesve për çdo 

çmim dhe tarifat e reduktuara përkatëse përcaktohen çdo vit në varësi të numrit të individëve dhe 

skuadrave pjesëmarrës në konkurset "Sipërmarrësit e së Nësërmes" dhe "Juristët e së Nësërmes" 

dhe shpallen nga TBU në Ceremoninë e Ndarjes së Çmimeve.  

 

4- Bursat e Talentit - për studentë të veçantë me arritje në art, kulturë, sport dhe fusha të tjera të 

jetës mundësohen tarifa të reduktuara proporcionalisht me shkallën e arritjeve.  

Në tabelën me poshtë jepet numri i studentëve të TBU që kanë fituar tarifa të reduktuara gjatë 

vitit akademik 2017-2018, të shpërndara sipas programeve të studimit dhe llojit të ketyre taifave. 

Tabela 7 Tarifat e reduktuara 

 Ekselence Sociale 

Fitues 

Konkursi/ 

Promocion 

Institucional Talenti 

Ekselence 

+ Sociale 

Konkursi/Inst. 

+ Sociale 

Talenti 

+ 

Sociale 

Ekselence 

+ Talenti 

Total 

Studentë 

Viti I BA 20 56 19   10 1   1 107 

Viti II BA 30 54 7   14       105 

Viti III BA 18 68 1 3 2   2   94 

Master 60 

ECTS 1 13 1     10     25 

Master 120 

ECTS 4 28 10   5 4     51 

TOTAL 73 219 38 3 31 15 2 1 382 
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vi) pjesëmarrjen e studentëve në projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mbështetjen për 

lëvizshmërinë e tyre; 

• Dy studentë të vitit të dytë në programin bachelor Administrim Biznesi në TBU u bënë 

pjesë e programit “Erasmus for Young Entreprenëurs”, duke u angazhuar për rreth 2 muaj në 

formën job-on-the-training pranë  kompanisë  " L’ombre" për prodhimin e verës me seli në 

Galicia, Spanjë  gjatë përiudhes Tetor-Nëntor 2017.  Në realizimin e suksesshëm të programit 

kontribuan Jorge Pérez, Themelues dhe Administrator i L’ombre, Bélen Mendoza, Koordinatore 

e programit EYE, Cámara de Comercio de Santiago de Compostëla si dhe Alida Kondi, Drejtore 

Ekzekutive pranë Centre for Competitiveness Promotion, Albania. 

Me motivin për t’u formuar teorikisht dhe aftësuar praktikisht mbi aktivitëtin prodhues dhe 

menaxhues të kantinës së verës, të dy studentët u angazhuan pranë L’ombre duke ofruar 

kontribut në disa aktivitëtë punë ndihmuese. Të dy studentët  arritën të zhvillojnë disa takime me 

klientë të kompanisë, të ofrojnë ide mbi përmirësimin e stratëgjive të marketingut dhe shitjeve, e 

ndërkohë ofruan ndihmë edhe në operacionët e ambalazhimit të verës, si etiketimi i produktëve, 

vendosja e vulave në kutitë e pijeve apo realizimi i disa llojeve të analizave fizike kimike të 

produktëve, nën kujdesin dhe monitorimin e stafit të L’ombre. 

Kjo përvojë ishtë mjaft produktive për të dy studentët të cilët përfituan dije, u aftësuan 

praktikisht dhe ridimensionuam idenë e tyre sipërmarrëse sipas një modeli Biznesi të përafërt 

dhe tejet konkurrues e të suksesshëm. 

• TBU sëbashku me disa universitete të tjera shqiptare dhe Universitetin Staffordshire nga 

Mbretëria e Bashkuar u bënë fitues të nje projekti Erasmus+KA1 (International Credit Mobility 

project, ICM), me numër reference 2016-2-UK01-KA107-035003. Në kuader të këtij projekti 2 

studentë të programit Master i Shkencave në Administrim Biznesi të TBU ndoqën nje semestër 

në Businëss School, Staffordshire University, gjatë përiudhës Janar-Maj 2018. 

 

Studentët ndoqën gjatë semestrit të dytë në Staffordshire University katër lëndë për të cilat dhe u 

testuan. Gjithashtu studentët gjatë kohes që shpenzuan në Staffordshire University kanë përdorur 
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edhe burimet e tyre të bibliotekave për të punuar temat e tyre të diplomes. Qëllimi i ICM project 

është pikërisht mobiliteti i studentëve, dhe njohja e tyre me praktikat, metodat dhe kerkesat e 

mësimdhënies të një universiteti tjetër (në përëndim). Kreditet e fituara në Staffordshire 

University ju njihen plotësisht si të kryera nga TBU dhe do të jenë pjese e suplementit të 

diplomes për studentët. 

 

vii) përqindjen e studentëve kalues në vit dhe përqindjen e atyre që diplomohen; 

Duke përdorur të dhenat e paraqitura në tabelat e pikës (i) me lart janë llogaritur përqindja e 

studentëve që kalojnë në vitin pasardhës, përqindja e studentëve të diplomuar dhe përqindja e 

studentëve të çregjistruar, për Vitin Akademik 2017-2018.  

Në Tabelën me poshtë jepen keto përqindje për programet e studimit bachelor. Nga tabela duket 

qartë se nga programi i studimit bachelor në Administrim Biznesi nga të tre profilet janë 

diplomuar mesatarisht 86% e studentëve, ndërsa në programin bachelor E Drejtë Biznesi janë 

diplomuar 72. 4% e studentëve. 

Tabela 8  Përqindja e studentëve kalues dhe të diplomuar në Programet Bachelor 

 

FAKULTETI ADMINSTRIM BIZNESI  

Përqindja atyre 

që vazhdojnë 

studimet 

Përqindja e 

të 

diplomuarve 

Përqindja e të 

cregjistruarve 

Viti i Pare Bachelor në Administrim Biznesi 

(të 3 profilet) 
93.88 0.00 6.12 

Viti i Dytë Bachelor në Administrim Biznesi 

(të 3 profilet) 
91.01 0.00 8.99 

Viti i tretë Bachelor në Administrim Biznesi 

me profil "Kontabiliet -Finance" 
9.38 81.25 9.38 

Viti i tretë Bachelor në Administrim Biznesi 

me profil "Menaxhim " 
4.35 86.96 8.70 

Viti i tretë Bachelor në Administrim Biznesi 

me profil "Marketing" 
0.00 88.89 11.11 

FAKULTETI I DREJTËSISE 

Viti i Parë Bachelor në  e Drejtë Biznesi  92.31 0.00 7.69 

Viti i Dytë Bachelor në  e Drejtë Biznesi  93.10 0.00 6.90 
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Viti i tretë Bachelor në  e Drejtë Biznesi  6.90 72.41 20.69 

 

Në Tabelën më poshtë jepen përqindjet e studentëve që kalojnë në vitin pasardhës, atyre të 

diplomuar dhe atyre të çrregjistruar për programet e studimit master.  

Tabela 9  Përqindja e studentëve kalues dhe të diplomuar në Programet Master 

Programi i Studimit Përqindja atyre 

që vazhdojnë 

studimet 

Përqindja e të 

diplomuarve 

Përqindja e të 

crregjistruarve 

Master i Shkencave Administri Biznesi 120 ECTS    

Vii i pare Master i Shkencave 85.00 0.00 15.00 

Viti i dytë Master i Shkencave përfshi  përseritësit 60.87 34.78 4.35 

Master Profesional Administrim Biznesi 120 

ECTS 
   

Viti i Pare   75.00 0.00 25.00 

Viti i dytë përfshi përseritësit 71.43 0.00 28.57 

Master Profesional Administrim Biznesi 60 ECTS    

Viti i pare  55.56 22.22 22.22 

Viti i pare  (përsertitës)  0.00 66.67 33.33 

Master Profesional Administrim Biznesi 90 ECTS    

  përseritës Viti i dytë  41.67 41.67 16.67 

Master Profesional Administrim Biznesi, profili 

Finance dhe Kontabilitët 120 ECTS  
   

Viti i pare   100.00 0.00 0.00 

Viti i Dytë përfshi përseritësit 50.00 33.33 16.67 

Master Profesional Administrim Biznesi, profili 

Finance dhe Kontabilitët 60 ECTS  
   

Viti i pare   33.33 33.33 33.33 

Viti i pare  (përsertitës)  0.00 100.00 0.00 

Master Profesional Administrim Biznesi, profili 

Finance dhe Kontabilitët 90 ECTS  
   

   Viti i dytë (përseritës) 26.67 40.00 33.33 

Master Profesional Administrim Biznesi, profili E 

Drejtë Biznesi 120 ECTS  
   

Viti i pare   75.00 0.00 25.00 

Viti i Dytë përfshi përseritësit 12.50 50.00 37.50 
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Master Profesional Administrim Biznesi, profili E 

Drejtë Biznesi 90 ECTS  
   

Përseritës 9.09 27.27 63.64 

Master Profesional Administrim Publik 60 ECTS     

Viti i pare   50.00 50.00 0.00 

Viti i pare  (përsertitës)  0.00 100.00 0.00 

Master Profesional E Drejtë Biznesi  60 ECTS     

Viti i pare   46.67 40.00 13.33 

Viti i pare  (përsertitës)  4.35 43.48 52.17 

 

 

viii) një vlerësim të përgjithshëm mbi cilësinë e studentëve dhe vlerësimin e tyre për secilin 

cikël dhe program studimi; 

Shkalla e vleresimit të studentëve të TBU për cilesinë e sherbimeve që iu ofrohet nga shkolla 

është shume e lartë. Kjo del jo vetëm nga sondazhet periodike që TBU bën me studentët e vet 

por edhe nga testime të të tretëve sic është rasti i pyetsorit të aplikuar nga APAAL në vitin 

akademik 2016-17 në funksion të riakreditimit institucional të TBU. Nga ky pyetsor rezulton se 

shumica dërrmuese e studentëve dhanë vlerësime pozitive maksimale me 4 dhe 5 pikë për 

thuajse të gjitha pyetjet ndërsa standardi mbi përkujdesin e TBU për studentët dhe karrierën e 

tyre mori vlerësimin maksimal në riakreditimin institucional. 

Për shkak të këtyre arritjeve dhe përhapjes së opinionit, në radhë të parë nga vetë studentët tanë, 

edhe shkalla e konkurrimit për tu pranuar në TBU është rritur nder vite. Kështu, në vitin 2015-16 

për 100 kuotat e pranimit në bachelor aplikuan 291 aplikant, në vitin 2016-17 aplikuan 373 

aplikantë ndërsa në regjistrimet 2017-18 aplikuan 627 aplikantë. Rritja e konkurrences i ka dhënë 

mundesi TBU të rrise cilesinë në hyrje të studentëve të vet.  

Duke marrë parasysh se cilësia në hyrje e studentëve është rritur ndjeshëm nga viti në vit, gjatë 

tre viteve të fundit akademike, kuptohet që kjo do të reflektohet edhe në nje cilesi më të lartë të 

studentëve të TBU.  
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Në seksionin 4. A(g) kemi paraqitur rezultatet e punësimit të diplomuarve në profilin për të cilin 

kanë studjuar. Përqindjet e të punësuarve të diplomuar të TBU gjatë këtij viti akademik kanë 

pësuar rritje në raport me vitin akademik 2016-2017. Kjo rritje është e ndjeshme, me 25 pikë 

përqindje për ciklin e pare të studimeve në E Drejtë Biznesi, ndërsa për ciklet dhe programet e 

tjera kjo rritje varion nga 5-8 pikë përqindje. 

Në tabelën me poshtë jepen mesataret e rezultateve të studentëve gjatë vitit akademik 2017-2018 

për cdo cikel dhe program studimi. Studentet e vitit te pare dhe te dyte ne bachelor ne 

Administrim Biznesi dhe E Drejte Biznesi kanë një mesatare për të gjitha lëndët e ndjekura gjatë 

Vitit Akademik 2017-2018 që varion  nga 7.5-9. Ky tregues përforcon edhe më shumë atë çfarë 

më lart përmendëm në lidhje me rritjen e konkurueshmërisë në hyrje të studentëve bachelor në 

TBU. Sidoqoftë, edhe vitet e treta të programeve bachelor janë shumë afër mesatares 7 ose me 

lart. Ne total mesataret a arritura gjatë këtij viti akademik, për të dy fakultetet, janë më të larta se 

një vit më parë (Viti akademik 2016-2017). 

Tabela 10 Mesataret sipas cikleve dhe programeve të studimit, Viti Akademik 2017-2018 

Programet e studimit                                                      

Viti Akademik 2017-2018 
Nr. Studenteve* 

Mesatarja e ponderuar 

per te gjitha lendet 

Bachelor Administrim Biznesi 

Viti Pare 98 7.69 

Viti Dyte 89 7.42 

Viti Trete Profili Menaxhim 46 6.92 

Viti Trete Profili Finance Kontabilitet 32 7.55 

Viti Trete Profili Marketing 9 6.87 

Bachelor E Drejte Biznesi 

Viti Pare 26 9 

Viti Dyte 29 7.97 

Viti Trete  29 7.13 

Master Profesional Administrim Biznesi  (120 dhe 60 

ECTS) 
36  6.65  

Master Profesional Administrim Biznesi, Profili Finance 

Kontabilitet  (120 dhe 60 ECTS) 
 16 7.05  
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Master Profesional Administrim Biznesi, Profili E 

Drejte Biznesi 120 ECTS 
17  6.44  

Master i Shkencave Administrim Biznesi 31 7.65 

Master Profesional  E Drejte Biznesi 60 ECTS  21 6.73  

*Per programet master numri i studenteve nuk perfshin studentet qe per kete vit akademik nuk kane ndjekur asnje 

lende. 

 

Në përgjithësi gjatë Vitit Akademik 2017-2018 cilësia e studentëve të TBU vlerësohet si shumë e 

mirë, duke marrë parasysh ketu që janë studentë që studjojnë dhe paralelisht ose bëjnë prakatika 

të zgjatura pranë bizneseve gjate gjithë vitit, ose punojnë me kohë të pjeshme apo të plotë në  

biznese ose janë të vetëpunësuar. Studentët e TBU janë studentë që përballojnë dyfishin e 

ngarkesës që përballojnë studentët e një shkolle tjetër. 
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B. Dokumentacioni i përgatitur nga Bordi 

i Administrimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Të dhëna të përgjithshme mbi IAL-në lidhur me strukturën e përgjithshme organizative 

të institucionit të arsimit të lartë, njësitë përbërëse dhe autoritetet drejtuese përkatëse etj. 
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Bazuar në Statutin e TBU College, përberja strukturore  dhe organizative e TBU është si me 

poshtë: 

a) pjesa  akademike, e cila përbëhet nga organet dhe autoritetet drejtuese akademike, njësitë 

kryesore (fakultetet) dhe njesitë bazë (departamentet dhe qendrat kërkimore shkencore). 

b) pjesa administrative, e cila përbehet nga organet dhe autoritetet drejtuese administrative, si 

dhe njësitë e shërbimit. 

Përbërja strukturore dhe organizative e TBU është sipas shtojces 1, që është bashkëlidhur Statutit 

dhe është pjesë përbërëse e tij. 

 

Organet dhe Autoritetet Drejtuese Kryesore të TBU 

 

• Organi më i lartë drejtues akademik është Senati Akademik.  

Senati Akademik është organi kolegjial më i lartë akademik. Krahas Rektorit, Senati Akademik 

në përbërjen e tij ka dy anëtarë nga përsoneli akademik, një për secilin fakultet, si dhe dy 

studentë, një për secilin fakultet. Për më tepër flitet në nenin 13 dhe 14 te Statutit. 

 

• Autoritetet drejtuese akademike janë: Rektori, Dekani dhe Drejtuesi i departamentit.  

Rektori është autoriteti më i lartë akademik, si dhe përfaqesuesi ligjor i TBU për  çështjet 

akademike dhe protokollare. Për më shumë flitet në nenin 15 te Statutit. 

 

Në organikë është parashikuar dhe Zevendes Rektori për më shumë flitet në nenin 16 të Statutit. 

 

• Organe të tjera akademike janë Asambleja e Personelit Akademik dhe komisionet e 

përhershme. Komisionet e përhershme janë: Komisioni i Cilësisë që ka për detyrë garantimin e 

standardeve të cilësisë së institucionit dhe programeve të studimit; Komisioni i Marrdhënieve me 

Studentët që ka për detyrë monitorimin dhe sigurimin e marrdhënieve të përshtatshme të 

studentëve dhe alumni me TBU.  

• Organi më i lartë drejtues administrativ është Bordi i Administrimit.  
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Bordi i Administrimit (BA) është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton 

përmbushjen e synimit të TBU, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij. Për me tepër 

flitet në nenin 10 te Statutit. 

 

• Autoritetet drejtuese administrative janë: Administratori i TBU, Administratori i 

Fakultetit. Administratori i TBU është autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për 

mirëfunksionimin financiar të TBU. Për më tepër flitet në nenin 11 të Statutit. Administratori i 

Fakultetit është përgjegjës për mirëfunksionimin financiar dhe administrativ të fakultetit. Për më 

tepër flitet në nenin 12 të Statutit. 

 

• Organe kolegjiale të tjera janë: Rektorati, Dekanati, Këshilli i Etikës. 

Rektorati është parashikuar në nenin 17 të statutit dhe përbëhet nga: Rektori, Zëvendës Rektori, 

Administratori i TBU dhe Dekanët. 

 

Dekanati është organ kolegjial që drejtohet nga Dekani dhe përbëhet nga: Dekani, Zëvendës 

Dekani, Administratori i Fakultetit dhe Drejtuesit e Departamenteve. Cdo fakultet ka në 

organikën e tij një Zëvendës Dekan. Për më shumë neni 20 i Statutit. 

 

Këshilli i Etikës promovon dhe shqyrton çështje që lidhen me etikën në veprimtarinë e procesit 

mësimor dhe atij kërkimor. Për më shumë neni 26 i Statutit. 

 

• Dekani është autoriteti më i lartë i Fakultetit dhe përfaqësuesi i tij. Për më shumë flitet në 

nenin 18 të Statutit. Zëvendësdekani është parashikuar në nenin 19 te Statutit.  

 

• Deparatmenti është njësi bazë e zhvillimit të mësimdhënies dhe të punës kërkimore-

shkencore të fakultetit i cili përfshin fusha kërkimi të përafërta dhe/ose grupon disiplinat 

mësimore përkatëse. Për më shumë neni 23 i Statutit. Qendra Kërkimore për Studime 

Ekonomike dhe Juridike (QKSEJ) është njësi bazë, që funksionon pranë Fakultetit te Drejtësisë. 

Për më shumë neni 25 i Statutit. 
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• Drejtuesi i departamentit është autoriteti drejtues akademik i departamentit dhe e 

përfaqëson atë. Për më shumë neni 24. 

 

• Njesia për Sigurimin e Brendshem të Cilesise (NSBC) përbëhet nga tre anëtarë që 

emërohen drejtpërdrejt nga Senati. Për më shumë neni 27 i Statutit. 

 

• Njësi të tjera janë Sekretaria Mesimore dhe Zyra e Çështjeve Studentore. Sekretaria 

Mësimore është strukturë administrative në shërbim të procesit mësimor, të protokollimit dhe 

arkivimit të dokumentacionit. Për më shumë neni 30 dhe 31 i Statutit. Zyra e Çështjeve 

Studentore merret me çështjet studentore dhe problemet e vecanta të studentëve. Për më shumë 

neni 32 i Statutit. 

 

b) Të dhëna për planin buxhetor afatmesëm, planin buxhetor njëvjeçar dhe planin 

stratëgjik të zhvillimit të institucionit 

TBU opëron me plane buxhetore afatmesme 3 vjecare dhe plan buxhtor 1 vjecar. Viti akademik 

2017-18 bën pjesë ne planin buxhetor afatmesëm për vitet akademike 2017-18; 2018-19 dhe 

2019-20. Plani buxhetor afatmesëm përgatitet cdo vit duke bërë parashikimet e tre viteve 

akademike pasrendëse.  

 

Procesi për përgatitjen e buxhetit 3 vjecar akademik 2017-20 filloi që në shkurt 2017 me 

përcaktimin e kuotave të pranimit dhe tarifave të pranimit si dhe të volumit të punës akademike 

(mësimore dhe kërkimore) bazuar në programet/profilet, lëndët, dhe proceset e tjera të lidhura 

me procesin mësimor dhe atë të kërkimit shkencor. 

 

Sipas planit strategjik tëzhvillimit, TBU do të vijonte në tre vitet rritjen numerike të studentëve 

nga rreth 317 studentë në vitin akademik 2016-17 drejt plotësimit të kapaciteteve të veta me rreth 

500 studentë (student aktivë që ndjekin studimet në kohë normale) gjithsej për te dy ciklet dhe në 

raportin rreth 4:1 të studentëve sipas dy fakulteteve, atë të Adminisrimit të Biznesit dhe atë të 
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Drejtësisë. Thënë ndryshe, të pranimit të 100-110 studentë në ciklin bachelor dhe po kaq në 

ciklin Master. Rritja numerike me një politike tarifore thuajse të pandryshuar (ndryshimi me 

kryesor ishte kalimi nga kontratat në euro ne kontratat në lekë) do të sillte rritje të të ardhurave. 

 

Krahas rritjes numerike prioritet kryesor ishte përcaktuar edhe rritja e cilësisë së studentëve të 

pranuar në TBU përmes rritjes së numrit të aplikantëve për kuotë, pra atë të forcimit të 

konkurrencës në hyrje. 

 

Nga ana e shpenzimeve faktorët ndikues sipas stratëgjisë së zhvillimit do të ishin plotësimi i 

strukturave akademike sipas ligjit 80/2015, përfshirja në kërkim shkencor institucional si dhe 

pastrimi i llogarive nga të ardhurat nga studentët që kishin braktisur studimet apo zvarritur ato 

përtej kufijve ligjore dhe nuk kishin plotësuar detyrimet kontraktore për pagesën. 

 

Në tërësinë e tij plani buxhetor afatmesëm parashikonte arritjen e vetëfinancimit të mjaftueshëm 

të TBU nga tarifat e shkollimit brenda vitit akademik 2018-19 por duke patur një farë 

subvencionimi të fakultetit të Drejtësisë nga diferenca e të ardhurave nga Fakuleti Administrim 

Biznesi ndërsa në vitin akademik 2019-20 të arrihej edhe vetëfinancimi i Fakultetit të Drejtësisë. 

 

Ne shifra buxheti 3 vjecar akademik 2017-20 parashikonte që buxhetet (shpenzimet) ne 

dispozicion të TBU të ishin rreth 55 milion për vitin akademik 2017-18 (nga rrteh 46 milion për 

vitin akademik 2016-17); rreth 60 milion për vitin akdemik 2018-19 dhe rreth 65 milion për vitin 

akademik 2019-20; Lidhur me të ardhurat parashikimet ishin që ato të barazonin shpenzimet për 

vitin akademik 2017-18, te tejkalonin me rreth 5% shpenzimet për vitin akademik 2018-19 dhe 

me rreth 10% shpenzimet për vitin akademik 2019-20. 

 

Nderkaq, që në Shkurt 2017 është përgatitur plani buxhetor afatmesëm për vitet akademike 

2018-2021 që parashikon një tjeter rritje të numrit të studentëve drejt numrit prej rreth 500 

gjithsej (ky është tavani i sipërm i numrit të studentëve përcaktuar nga strategjia e zhvillimit) si 
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dhe shpenzime përkatësisht 62 milion për vitin akademik 2018-19; 67 milion për vitin akademik 

2019-20 dhe 70 milion për vitin akademik 2020-21. 

 

Ne planin buxhetor 1 vjecar 2017-18 parashikohëj një rritje e numrit të studentëve gjithsej me 

afro 100 vetë (nga 317 në vitin akademik 2016-17), një buxhet për fakultetin e Administrim 

Biznesi rreh 40 milion lekë dhe rreth 15 milion lekë për Fakultetin e Drejtesise, shpenzimet për 

paga rreth 35 milion nga 33 milion ne vitin akademik 2016-17; shpenzime te tjera rreth 20 milion 

lekë, si dhe pjesa e buxhetit për kërkimin shkencor (si pjesë e pages së pedagogëve me kohë të 

plotë dhe shpenzime të tjera direkte ose indirekte për kërkimin shkencor) të arrinte rreth 20% të 

totalit të shpenzimeve nga rreth 18% në vitin akademik 2016-17. 

 

c) Realizimin faktik të planit buxhetor të vitit paraardhës buxhetor sipas zërave të 

buxhetit, planin buxhetor të vitit pasardhës akademik, si dhe tarifat e shkollimit për vitin 

akademik në vijim. 

Për vitin akademik 2017-18 të ardhurat efektive rezultojnë rreth 55.6 milion lekë ndërsa 

shpenzimet rreth 55.1 milion lekë. Ky vit shënon pra vitin e pare kur te hyrat tejkalojne te dalat 

dhe vitin e pare kur TBU nuk ka patur nevojë për injektim financiar nga aksionerët. Ky rezultat u 

arrit për shkak të arritjes së objektivave në regjistrimet e reja nga të cilat në total numri i 

studentëve arriti shifrën 430 vetë nga 317 në vitin akademik 2016-17.  

Këtu kujtojmë se në fund të vitit akademik 2016-17 u bë ç’rregjistrimi i 78 studentëve ndërsa në 

fund të vitit akademik 2017-18 u bë ç’rregjistrimi edhe i 83 studentëve të tjerë duke bërë edhe 

pastrimin e llogarive nga të ardhurat e parealizuara nga këta student. 

Analiza e realizimit te buxhetit akademik 2017-18 tregon se janë realizuar sipas parashikimit 

edhe treguesit e tjerë si ai i pagave, shpenzimeve të tjera operative si dhe të treguesit në rritje të 

fondeve për kërkimin shkencor. Lidhur me këtë të fundit viti akademik 2017-18 shënon zbatimin 

e projektit Erasmus me universitetin e Stafordshire, aplikimin dhe fitimin e një tjetër projekti 

Erasmus me këtë univesitet për vitin akademik 2018-19 si dhe aplikimin e 2 projekteve 
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kërkimore në Agjensinë për Kërkimin Shkencor nga ku jemi në pritje për përgjigje. Shpenzimet 

direkte dhe indirekte për kërkimin shkencor arritën 21% të totalit të buxhetit. 

Sipas regjistrimeve për vitin akademik 2018-19, numri në total i studentëve (aktivë që ndjekin 

studimet në kohë normale të studimeve ) arriti në 500 vetë ndërsa numri i studentëve në tejkalim 

të kohës normale të studimeve përkatëse rezulton tashmë gjithsej 65 vetë (49 në ciklin master 

dhe 16 në ciklin bachelor), numër ky i zvogëluar ndjeshëm nga dy ç’rregjistrimet e 

sipërpërmendura.  

Të ardhura 1 vjecare të kontraktuara nga këta 500 studentë arrijnë shifrën prej afro 78 milion 

lekë por duke konsideruar që një pjesë e studentëve mund të shfaqin problem të ngjashme si në 

vitet e tjera është realiste të parashikojmë një të ardhur 12 mujore akademike prej afro 70 milion 

lekë. 

Vlen për t’u theksuar se për vitin akademik 2018-19 nuk ka ndryshuar politika tarifore. TBU ka 

vijuar e do të vijojë të mos aplikoje tarifa dytësore për vërtetime apo për riprovime; tarifa 

maksimale 1 vjecare (60 kredite) ka mbetur e pa ndryshuar me 350 mije lekë, shkallët e 

diferencimit të tarifave për shkak të mesatares kanë ndryshuar me një rritje rreth 5% ndërsa 

kriteret për diferencim tarife për shkaqe ekonomike e sociale janë të njëjta.  

Shifra prej 70 milion lekë është e mjaftueshme për të mbështëtur parashikimin e buxhetit vjetor 

2018-19 akademik prej afro 62 milion lekë (me rritje rreth 7 milion lekë krahasuar me vitin 

akademik 2017-18) si dhe kryerjen e investimeve në infrastrukturë prej afro 4 milion lekë të tjera 

(ristrukturim mjedisesh, blerje kompiuterash, shpenzime ekstra për kërkim shkencor etj).  

Buxheti i parashikuar për fakultetin Administrim Biznesi është rreth 45 milion lekë nga rreth 40 

ne vitin akademik 2017-18 ndërsa për Fakultetin e Drejtesise rreth 17 milion lekë nga rreth 15 

milion lekë për vitin 2017-18. Buxhet për paga parashikohët rreth 40 milion lekë nga 35 milion 

lekë ne vitin 2017-18 ndërsa për shpenzime te tjera rreth 22 milion lekë nga 20 ne vitin 

pararendes.  
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Nga ky buxhet përllogaritet se rreth 23% destinohet, direkt apo indirekt për kërkim shkencor, 

duke konsideruar ketu orët për kekim shkencor të pedagogëve me kohë te plotë, shpenzimet për 

abonimin ne Ebsco on-line, abonime në literaturë, organizime konferencash, pjesmarrje në 

projekte Erasmus, konferenca, fuqizim të bazës kompjuterike etj. Nëse do të marrim përgjigje 

pozitive nga dy projektet e aplikuara në Agjensise e Kërkimit shkencor, Buxheti kërkimor do të 

shënojë një rritje të trefishtë. 

Diferenca mes të ardhurave dhe shpenzimeve akademike do të destinohet në radhë të parë si fond 

për zhvillim në vitet e ardhëshme, e sipas planit straegjik të zhvillimit, me theks të vecantë 

nismat e përbashkëta me universitete të huaja, pjesëmarrje në fondet Erasmus, aplikime për 

fonde për kërkim shkencor dhe nisja e mbështetjes së start-up të studentëve. 

 

d) Dokumentacionin e shlyerjes së detyrimeve tatimore, si dhe të sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore; 

 

Dokumentacioni i shlyerjes së detyrimeve tatimore si dhe dokumentacioni për shlyerjen e 

detyrimeve te sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ndodhenn ne Aneksin 3. 

 

 

e) Të dhëna mbi mobilitetin e personelit akademik të financuara nga IAL-ja apo të 

realizuara në kuadër të projekteve ndërkombëtare. 

TBU sëbashku me disa universitete të tjera shqiptare dhe Universitetin Staffordshire nga 

Mbretëria e Bashkuar u bene fitues te një projekti Erasmus+KA1, me numer reference 2016-2-

UK01-KA107-035003. Në kuader të ketij projekti TBU 5 anëtarë te stafit akademik me kohë te 

plotë të TBU vizituan Business School, Staffordshire University, për një periudhë 10 ditore 

secili.  

Arsyeja e vizites ishte zhvillim kurrikular si edhe kërkim shkencor individual i secilit anëtar i 

personelit akademik që bëri pjesë në këtë projekt. Vizita u realizua gjatë përiudhës Mars-Prill 
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2018. Gjatë vizitës në Business School aktivitet kryesore të kryera prej secilit anëtar grupi janë si 

më poshtë: 

• Takime me pedagoge të Business School të cilët jepnin mësim në lëndë të njëjta apo të 

ngjashme. Gjatë takimeve janë shkëmbyer eksperienca për kurrikulat e përdorura, 

metodat e mësimdhënies, mënyrat e vlerësimit etj. 

• Pjesëmarrja në orë leksioni të pedagogëve që jepnin lëndë të njëjta apo të ngjashme. 

• Vizita në Bibliotekën e Staffordshire University, me qëllim përgatitjen shkencore 

individuale të personelit pjesëmarrës në projekt. 

• Takime me kordinatorin e projektit ku u diskutuan mundësitë për të vazhduar 

bashkëpunime të mëtejshme të mobilitetit të stafit apo studentëve. 

Emrat e personelit akademik që bëri pjesë në këtë projekt janë: 

  Titulli/Grada Emri  Mbiemer Fakulteti Përiudha e vizites 

1 Prof.asoc.  Endri  Papajorgji Juridik 9 Prill- 20  Prill 

2 PhD Entela  Shehaj Administrim Biznesi 11 Mars-21 Mars 

3 Dr. Tatjana  Elezi Administrim Biznesi 11 Mars-21 Mars 

4 Msc Irma  Shkrepa Administrim Biznesi 11 Mars-21 Mars 

5 Msc Erget  Dorri Administrim Biznesi 9 Prill- 20  Prill 

 

Bashkëngjitur, ne Aneksin 4 janë Raportet që të gjithë anëtarët e stafit që morën pjesë në projekt 

dorëzuan në përfundim të tij. Raportet janë të firmosuara edhe nga menaxheri i projektit të 

Staffordshire University. 

Duke filluar nga semestri i dytë i vitit akademik 2018-2019 TBU do të jetë pjesë e 

implementimit të të nejtit projekt si më lartë me të njëjtit partnerë, projekt tashmë i fituar.  

 

f) Të dhëna për plotësimin e standardeve shtetërore akademike dhe infrastrukturore, në 

përputhje me Kodin e Cilësisë, ku përfshihen ndryshime në mjediset didaktike, kërkimore, 
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politika të shpërndarjes së fondeve në funksion të përmirësimit të cilësisë, numri i teksteve 

dhe infrastruktura informatike në funksion të mësimit, në bashkëpunim me Senatin 

Akademik të institucionit të arsimit të lartë. 

Në lidhje me plotësimin e standardeve shtetërore akademike dhe infrastrukturore nga TBU për 

Vitin Akademik 2017-2018, në Maj të vitit 2017 është kryer inspektimi nga grupi i punës i 

dërguar nga MASR. Grupi i punës pasi bëri inspektimin nga afër të kapaciteteve pritëse të TBU, 

në datën 27.07.2017, dërgoi në TBU Raportin e Grupit të Punës me shkresën Nr. Prot. 7513/1. 

Ky raport konfirmon se TBU i plotëson standardet shtetërore akademike dhe infrastrukturore për 

vitin akademik 2017-2018. Bashkëngjitur, në Aneksin 5  është raporti i dërguar nga MASR. 


