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Raporti Vjetor për Vitin Akademik 2019-2020 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", i ndryshuar. 

Renditja e materialeve në këtë raport ndjek plotësimin e kërkesave sipas, Udhëzimit të ministries 

të përmendura 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: Lista e aktiviteteve ekstrakurrikulare në TBU 

Aneksi 2: Stafi Akademik, ngarkesat dhe lëndët gjatë Vitit Akademik 2019- 2020 

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

shlyerjen e detyrimeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore  

Aneksi 4: Raporti i MASR për verifikimin e kapaciteteve pritëse për vitin 2019-2020 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

 

 

 

 

A. Dokumentacioni i përgatitur nga 

Senati Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4 
 

a) Informacion mbi realizimin e qëllimeve dhe objektivave të mësimdhënies, të kërkimit 

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

mësim- 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 akademike, shkencore dhe institucionale të TBU, gjatë vitit akademik 2019-20 u 

bazuan në Strategjinë e Zhvillimit 2018- 24 dhe mbi atë të Kërkimit Shkencor viti 2018-24, në 

buxhetin afatmesëm për tre vitet akademike 2018-21, në buxhetin për vitin akademik 2019-20; 

në planin vjetor të objektivave të realizuara dhe veprimtarive për vitin akademik 2019-20. 

Fillimi i semestrit të dytë për këtë vit akademik përkoi me një situatë të vështirë të krijuar prej 

pandemisë së shkaktuar nga COVID 19, ku zhvillimi i mësimit u krye online, kjo bazuar në 

vendimet e urdhërimet e MASR. Por, pavarësisht situatës së krijuar në tërësinë e vet rezulton se 

gjatë Vitit Akademik 2019-2020 në TBU, janë realizuar të gjitha objektivat e vendosura për 

mësimdhënien dhe kërkimin shkencor dhe veprimtaritë e tjera të TBU. 

 

Më poshtë përmendim disa nga elementet më kryesore: 

1. Punësimi në profil i studentëve dhe përfshirja në sipërmarrje 

Objektivi i parë i TBU është punësimi në profil i studentëve, përpara diplomimit në programin 

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

Për vitin 2019-20 objektivi fillestar ishte që treguesit në % të vitit 2018-19, të arriheshin dhe 

tejkaloheshin. Të dhënat tregojnë se objektivi u realizua me nje sukses relativisht të kënaqshëm 

qoftë duke konsideruar vështiresitë specifike të këtij viti akademik në të cilin, në Nëntor 2019 

ndodhi tërmeti i fuqishëm që ndikoi në veprimtaritë e bizneseve në zonën Tiranë-Durrës e nga ku 

vijnë dhe/ose janë të punësuar pjesa me e madhe e studentëve të TBU si dhe në Mars nisi 

pandemia COVID-19 e cila shkaktoi fillimisht një ç’punësim të konsiderueshëm edhe mes 



 
 
 

5 
 

studentëve të TBU, veçanërisht në muajt Mars-Maj e veçanërisht mes studentëve të ciklit 

bachelor. 

Rikuperimi nga keto dy efekte filloi te jape shenjat e para pozitive ne veren 2020 por duhet thene 

se rikuperim me i forte filloi pas permbylljes se vitit akademik 2019-20. 

Sipas sondazheve dhe verifikimeve direkte te kryera me te diplomuarit e vitit akademik 2019-20, 

deri ne fund te Dhjetorit 2020 rezulton  se perseri shkalla e punesimit eshte shume e larte e, mes 

te punesuarve, ajo e punesimit ne pozicione pune te lidhura me studimet e kryera (ne profil) 

eshte gjithashtu i larte. Ne ciklin bachelor ndersa u rrit numri i te diplomuarve, shkalla punesimit, 

per shkaqet e siperpermendura ka nje renie te lehte ne %  krahasuar me 2018-19. Ndersa ne 

master ndonese vit i vecante, me termet e pandemi, nuk verehet ndonje renie ndonese numri i te 

diplomuarve eshte shume i aftert. Me specifikisht: 

Në ciklin e studimeve bachelor nëvitin akademik 2019-20; u diplomuan 137 studentë (29studentë 

në E Drejtë Biznesi), nga te cilet 121 rezultojne te punesuar e nga keto 100 ne profil. Në ciklin e 

studimeve master në vitin akademik 2019-20; u diplomuan gjithësej 100 studentë, (9 studentë në 

E Drejtë Biznesi) nga te cilet rezultojne te punesuar 95 e nga keto 91 ne profil. Nga keto ne profil 

mbi 58 prej tyre raportuan ngritje ne pergjegjesi dhe/ose page.  

Rezultatet e mësipërme janë rrjedhojë e një sërë veprimtarish (me karakter mësimor, shkencor, 

edukativ, zhvillues, etj.) të realizuara 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 viti. 

Punesimi i studenteve te TBU, ne shumice perpara perfundimit te vitit te trete mbeshtetet nga 

arritja e punesimit me pjese te konsiderueshme te tyre ne vitin e dyte  dhe me nje pjese fillestare 

te rendesishme qe ne vitin e pare.  
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TBU ka praktikuar një orar mësimor fleksibël dhe një kalendar akademik të përshtatshëm 

mësimor, i cili eviton përplasjen me orarin dhe kalendarin e praktikave ose kohës së punës me 

pagesë të studentëve që ndjekin studimet. 

TBU ka hartuar kriteret e pranimit të studentëve të rinj për çdo program studimi, në funksion të 

sigurimit të cilësisë në pranim të kandidaëve të rinj, duke harmonizuar strukturën e pikëve, 

mesatare e shkollës së mesme me gadishmerinë për të pranar sfidën e shkollës; mësim-punë gjatë 

periudhës së studimeve.  

Pavarësisht situatës së vështirë Covid-19, TBU e ka zgjeruar ndjeshëm rrjetin e bashkëpunimeve 

me kompani vendase dhe të huaja, me sistemin bankar dhe zyra profesionale, në të cilat 

praktikohen dhe punësohen studentët tanë.  

Gjatë vitit 2019-20, sipas planit vjetor institucional, u realizuan disa aktivitete ekstrakurriukulare 

të parashikuara lidhur me formimin sipërrmarës të studentëve.TBU ka angazhuar profesionistë 

të jashtëm dhe expertë të spikatur në fusha të ndryshme për të zhvilluar veprimtari extra-

kurrikulare në fushat që përputhen me lëndët që zhvillohen.Këto veprimtari janëkryer 

pavarësisht situatës së vështirë Covid-19. (Shih Aneksin 1 per listen e ketyre aktiviteteve) 

 

2. Rruajtja e kapacitetit të plotë njëherazi duke rritur cilësinë e studentëve 

Ashtu sikurse parashikuar ne strategjinë e zhvillimit, numri i studenteve ka arritur kapacitetin e 

plote qe ne vitin 2017-2018 dhe vijon te mbetet ne nivelet e rreth 500 studentë aktiv e që ndjekin 

studimet në kohë normale edhe per vitin akademik 2019-2020. Rritja numerike tashme e 

konsoliduar prej tre vitesh akademike nuk ka cenuar cilësinë e studentëve dhe gjithashtu shkallën 

e arritjes së objektivave institucionale. 

Totali i studentëve për vitin akademik 2019-20 në TBU ka qene 546 studentë, ku 373 studentë 

ishin në ciklin e studimit bachelor dhe 173 studentë në ciklin master për të dy fakultetet, 

Fakultetin e Administrimit të Biznesit dhe Fakultetin e Drejtësisë.  
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Vlen të theksohet se e gjithë puna përgatitore për ruajtjen e ketij objektivi në vitin akademik 

2019-20 është bërë përgjatë vitit akademik 2018-19.  

Volumi dhe cilësia e aktiviteteve njohëse e promovuese të TBU në këtë vit u rrit ndjeshëm 

krahasuar me vitin pararendës 2017-18. Mjafton të permendim këtu që u rrit me mbi 30% numri 

i pjesëmarrësve në dy konkurset me maturantët ne edicionin pranveres 2019. 

Ne regjistrimet Bachelor ndersa u ruajten kuotat te peraferta me vitin pararendes u rrit shkalla e 

konkurrueshmerise per shkak te rritjes se numrit te aplikanteve duke arritur ne shifren e 772 

aplikante gjithsej permes portalit te maturantit, ne te tre roundet, per te dy programet apo nje 

raport aplikant per kuote ne raportin prej 8:1 nga 6:1 dhe 4:1 qe ishte ky raport respektivisht ne 

vitet 2018-19 dhe 2017-18. Rritje kerkese pati edhe per transferimin e studimeve ne ciklin 

Bachelor, vecanerisht ne Programin Administrim Biznesi. 

Ne regjistrimet ne ciklin master, shifra e regjistrimeve per vitin akademik 2019-20 eshte shifer 

rekord krahasuar me vitet pararendese (ndonese edhe tarifat u rritetn mesatarisht 12.5% 

krahasuar me vitin pararendes) ndersa numri i kerkesave tejkaloi me rreth 30% numrin e kuotave 

te planifikuara duke forcuar keshtu konkurrencen ne hyrje dhe cilesine e studenteve te pranuar. 

Kujtojme se per here te pare numri i kerkesave tejkaloi kuotat master ne vitin pararendes. 

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 

drejtëpërdrejta, konkurseve të përvitshme me maturantë (sikurse e pasqyruam më sipër) dhe në 

veçanti në rolin shumë të madh që luajnë vetë studentët e TBU në përhapjen e opiniont pozitiv 

për shkollën, bazuar në eksperiencën vetjake, dhe emocioneve të aplikantëve të rinj. 

 

3. Përmirësime kurrikulare dhe aktivitete extra kurrikulare 

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

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

studentëve. 
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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. 

E vecanta per kete vit akademik eshte se planet mesimore qe u hartuan dhe u zbatuan ishin 

pershtatur në përputhje me VKM nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementët e programeve të 

studimit të ofruara nga istitucionet e arsimit të lartë“, i ndryshuar. Njesite baze pergjegjese per 

programet e studimit pershtaten ne menyre krijuese strukturen e secilit program ne perputhje me 

kerkesat e VKM Nr. 41, te permendur me lart,dhe mbi bazen e ketyre strukturave u hartuan dhe 

planet mesimore indikative. Rregulloret e reja te te gjitha programeve te studimit te ofruara nga 

TBU, me strukturat e reja te pershtatura sipas VKM Nr. 41, ju njoftuan edhe MASR perpara 

fillimit te vitit akademik 2019-2020.   

Gjithashtu me lart ne kete raport kemi permendur edhe realizimin e nje sere aktivitetesh 

ekstrakurrikulare, te cilat i paraqesim ne Aneksin 1. 

 

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. Duhet thene paraprakisht, ashtu sikurse 

permendur edhe ne fillim te ketij raporti, semestri i dyte eshte zhvilluar online, por kjo nuk ka 

penguar ne arritjen dhe rruajtjen e objektivave te vendosura per mesimnxenien. Kjo kuptohet 

eshte  rezultat i angazhimit maksimal te te gjithe stafit akademik dhe te gjitha strukturave te 

TBU. 

 

Objektiv i rëndësishëm për mësimdhënien dhe mësimnxënien ishte ruajtja e treguesve të 

mesatares dhe përmirësimi i tyre si në nivel bachelor edhe në atë master. Në programin bachelor 

ne Administrim Biznesi, shikohet nje qendrueshmeri ne ruajtjen e objektivit te mesatares, e cila 
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ishte 8.2 në vitin 2019-2020, me nje permiresim te lehte nga nje vit me pare. Kjo qendrueshmeri 

ne objektivin e mesatares vihet re edhe per programin bachelor ne E Drejte Biznesi, ku mesatarja 

vijon te jete mbi 8 per vitin akademik 2019-2020. Gjithashtu, per programet master verehet nje 

permiresim i notes mesatare nga 7.3 qe ishte ne vitin akademik 2018-2019 ne 7.7 ne vitin 

akademik 2019-2020. Njësitë bazë të fakulteteve janë përgjegjësit kryesorë për mbarëvajtjen e 

procesit mësimor dhe arritjen e objektivave institucionale. 

 

Për vitin akademik 2019-2020, eshte arritur objektivi i diplomimit me mesatarisht mbi 80% e 

studenteve, per programet bachelor në “Administrim Biznesi” dhe Bachelor në“E Drejtë 

Biznesi”, dhe mesatarisht me mbi 60% e studenteve te programeve master. 

Njësitë bazë në nivel fakulteti, për secilin fakultet,  kanë bërë një punë të mirë për mbështetjen e 

studentëvë sidomos gjatë përgatitjes së temave të diplomave, ku u vendos theksi në punime 

cilësore, në risi orgjinale dhe të punuara nga vetë studentët nën monitorimin rigoroz të 

udhëheqësve të tyre. Koordinimi i punës drejtuese dhe udhëheqëse “pedagog-student” për 

hartimin, drejtimin, finalizimin e temave të diplomave filloi në fillimin e vitit akademik. Këtë vit 

akademik, u aplikua për herë të trete në TBU  edhe provimi i formimit krahas diplomimit me 

temë diplome, në përputhje kjo me Ligjin 80/2015 dhe rregulloret e TBU. 

 

 

5. Kërkimi shkencor 

Për vitin akademik 2019-2020, objektivi i njësive bazë të kolegjit universitar TBU dhe sidomos i 

Qëndrës 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 2 (dy) 

projekte kombëtare pranëAgjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit të 

përmendura në pikën (b) mëposhtë. 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 njëjtin projekt Erasmus, i cili rezultoi fitues, por 

nuk u implementua gjatë vitit aktual akademik për shkak të situatës Covid 19. 
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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 së bashku me disa universitete të tjera shqiptare dhe Universitetin Staffordshire nga 

Mbretëria e Bashkuar, TBU u bë fitues për herë të tretënë projektin Erasmus+KA1. Gjatë vitit 

akademik 2019-2020 u punua të implementohej i njëjti projekt për herë të tretë me Staffordshire 

University, por për arsye të situatës së vështirë Covid 19, nuk eshte implementuar akoma. 

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 

Republikën e Shqipërisë’’. Senati i Universitetit i propozon për miratim Bordit të Administrimit 

Planin Strategjik të zhvillimit përfshi atë për kërkimin shkencor. 

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

përkohshme për qëllimin e përcaktimit të tematikave për kërkimin shkencor si edhe kryerjen e 

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

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

për të bashkëpunuar për tematika 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 

pjesëmarrje në projekte.  
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- Zhvillimin e politikave shkencore të kërkimit shkencor në nivel pedagogësh dhe studentësh. 

- Fuqizimin e infrastrukturës së kërkimit shkencor çdo vit e në vazhdimësi. 

-Ndërtimin e plotikave të kërkimit shkencor mbi baza praktike, duke krijuar një urë lidhje midis 

univertitetit me bizneset, kompanitë dhe qëndrat kërkimore dhe shkencore brenda dhe jashtë 

vendit. 

- Krijimin e një data bazë për bizneset 

- Bashkëveprimin 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 terma 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. 

- Inkurajimin e stafit akademik në hulumtime konkrete në dobi të komunitetit dhe indtitucioneve 

shtetërore. 

- 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 

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

                                                             
1Me poshtë sqarohet më shumë për këtë bashkëpunim 
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- 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. 

-TBU nxit kërkuesit e rinj drejt risive që ofron kërkimi i mirfilltë shkencor. 

ii)Të dhëna mbi lidhjen e kërkimit shkencor me mësimdhënien 

Pavarësisht se situata e vështirë e krijuar nga Covid 19, vuri sistemin arsimor shqiptar në 

vështirësi, TBU me shumë përkushtim organizoi dhe zhvilloi mësimin online duke mos e 

humbur fokusin e zbatimit edhe të objektivave në fushën e kërkimit shkencor.  Kërkimi shkencor 

është një nga synimet kryesore të stafit akademik në TBU, për të vënë në shërbim të avancimit 

tënjohurive në fushat specifike, zhvillimit kurrikular, dhe pse jo tëekonomisë dhe zhvillimit, 

kapacitetete 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 çështjeve kërkimore 

bashkëkohore që kanë lidhje me problematika korente në ekonominë shqiptare apo problematika 

të bizneseve ku vetë studentët punojnë. 

 Orjentimin e studentëve të cilët janë duke punuar aktualisht pranë bizneseve me njohuri 

praktike dhe aftësi konceptuale. 

 Orjentimin drejt nevojave konkrete që tregu i punës kërkon sot. 
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 Përdorimin e temave të studentëve të programit Master 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 dhe online 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. 

 Bashkëveprimin e ndërsjelltë (pedagog-student) të dijeve shkencore dhe vënjen në 

praktikë të tyre. 

1. Në lidhje me sa më lart, njësitë bazë në TBU hartojnë në fillim të çdo viti akademik një 

kalendar të veprimtarisë kërkimore shkencore në të cilin përfshihen aktivitetet e mësipërme, 

duke specifikuar arritjet dhe ç‘farë tentohet të realizohet. Këto veprimtari janë planifikuar 

dhe kryer pavarësisht situatës së vështirë Covid-19.  

 

2. iii) Produktet në fushën e kërkimit shkencor të paraqitur 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. 

 

Në kuadër të marëveshjes me Institutin për Kërkime dhe Zhvillim Rajonal Universiteti Malit të 

Zi është organizuar konferenca XI Shkencore Ndërkombëtare me “Institutin për Kërkime dhe 

Zhvillim Rajonal” Ulqin Mali i Zi dhe Fakultetin e Ekonomisë Kroaci në muajin Nëntor 2019. 

Organizimi i konferences ishte on-line ku morën pjesë disa pedagogë të fakultetit Administrim 

Biznesi. Gjatë këtij viti akademik realisht u organizuan  konferencat kombëtare, ku më shumë 

detaje për to jepen në pikën (c/iii) më poshtë. 
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i. TBU ka zhvilluar bashkëpunim shkencor dhe me dy revistat shkencore “ International 

Scientific Journal Monte” ISSN: 2661-2666 dhe Multidisciplinary Journal of Research 

“Olcinium” me global impact factor 2019. Për më shumë detaje për këtë revistë 

shkencore:Shiko linkun www.globalimpactfactor.com/academic-journalinterdisciplinary-

studies,  

ii. TBU ka zhvilluar një bashkëpunim me “Institutin për Kërkime dhe Zhvillim Rajonal” 

Ulqin Mali i Zi, Fakultetin e Ekonomisë në Tiranë dhe Mediterranean Social Science 

Romë Itali, Konferencën e XXI Shkencore Ndërkombëtare ISSN: 2337-0521, Doi 

80024813, Tetor 2019 

iii. TBU zhvilloi edhe Konferences ndërkombëtare shkencore ICSNS IX - Stockholm - 28 

Shtator 2020, http://iipccl.org/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-Stockholm.pdf 

iv.  International Conference on Business Research (ICBUSR-20)" on 29th Jan 2020 on 

London, ku staf i TBU mori pjesë në këtë event. 

v. TBU, në kuadër 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 kodISSN 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, Universitwt Passau (Germany) 

Assoc. Prof. Dr. Afërdita Berisha-Shaqiri, University of Pristina (Kosovo) 

Prof. Dr. Graciennë Lauwers, Universitwit Antwerpen (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) 

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-Stockholm.pdf
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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 Business 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. 

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

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

shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Vlen të citojmë botimet ndërkombëtare si më poshtë vijon:  

-Balkan Journal of Interdisciplinary Research Vol 5 Nr 2 September 2019 

- Balkan Journal of Interdisciplinary Research Vol 5 Nr 1 May 2019 

- Academic Journal of Business Administration, Law and Social Science Vol 5 nr 2 July 2019. 

Për më shumë shiko linkun:www.iipccl.org 

 

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.  

http://iipccl.org/?page_id=2690
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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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 shumë i rëndësishëm është dhe aktivitet i Qëndrës Kërkimore, ku më poshtë po japim disa 

aktivitete të saj.  

Gjatë muajit Tetor 2019 TBU dhe Qëndra Kërkimore ka marrë një ftesë nga Universiteti i 

Shkencave të Aplikuara të Berlinit për të qenë pjesë e një projekti me titull “INTENSE – 

International Entrepreneurship Skills Europe”.   

Gjatë muajit Nëntor 2019 TBU është e përfshirë si partner në një projekt ku Aplikant është Adler 

Counsultingme me temë “nxitja e start up-ve dhe bisneseve rreth trasformimin teknologjik të 

aktiviteteve dhe operacioneve të tyre” në kuadër të thirrjes “Innovation Challange Fund”.  

Gjatë muajit Dhjetor 2019 Qndra Kërkimore aplikoi në thirrjen e 3 të Western Balkan Fund në 

parteneritet me Bashkinë Kukës, Bashkinë Tetove (Maqedonia e Veriut) dhe Bashkinë Vranje 

(Serbi në kontakt e sipër). Qëndra Kërkimore në lidhje me strategjinë e ndërkombëtarizimit të 

TBU, të studentëve dhe Stafit, në bashkëpunim me Koordinatorin Kombëtar për CEEPUS, ka 

bërë ndarjen e dy fakulteteve të Administrim Biznesit dhe Drejtesise në dy account në lidhje me 

lëvizjen e studentëve dhe të stafit edhe si free movers. 

Qendra Kërkimore ka ndërmarrë hapa dhe synon ti zhvillojë më tej ato në lidhje me ngritjen e 

një rrjetime vendet e Ballkanit Perëndimor me qëllim jo vetëm partneriteti por për të ndërtuar 

“struktura” në terma të working group për të aplikuar në projekte të ndryshme (mbi bazën e 

ekspertizës) por edhe për të thithur fonde nga donatorë të ndryshmëm rajonal dhe europian. 

Në lidhje me Programin Erasmus+ është dërguar një kërkesë zyrtare Universitetit të Zagrebit – 

Fakultetit të Ekonomisë, Departamentit të Financës për të pasur një Learning Agreement për 

shkëmbin të studentëve dhe Stafit akademik. 

Gjithashtu, në kuadër të nismës CEEPUS – Freemovers 2019-2020 stafi i Fakultetit të Drejtësisë 

do të performojë një leksion me temë “Kufij dhe Konflikte si koncepte të Komunikimit Politik 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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në kuadër të Marrëdhënieve Ndërkombëtare” në Departamentin e Shkencave të Komunikimit të 

Universitetit të Dubrovnikut. 

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 vizibilitetit 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. 

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, nëpërmjet 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. 

                                                             
2Me shume për kapacitetet e bibliotekës së TBU, jepet në seksionin B (f). 



 
 
 

18 
 

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

Drejtësisë. Programet e studimit që ofrohen sipas fakulteteve përkatës janë si më poshtë: 

Fakulteti i Administrim Biznesit 

1. Programi Bachelor në “Administrim Biznesi” me tre profile;Menaxhim,Kontabilitet -Financë 

dhe Marketing 

2. Programi “Master Profesional”në “Administrim Biznesi i Avancuar”120 ECTS me tre 

profile, Menaxhim, E Drejtë Biznesi, Kontabilitet - Financë 

3. Programi Master Profesional në “Administrim Biznesi” 60 ECTSme dy profile, Menaxhim, 

Kontabilitet - Financë 

4. Programi Master i Shkencave në “Administrim Biznesi”120 ECTS 

Fakulteti i Drejtësisë 

1. Programi Bachelor në ‘E Drejtë Biznesi’ 

2. Programi Master Profesional në “E Drejtë Biznesi”60 ECTS 

Të gjitha programet e ofruara nga TBU College, të përmendura me lart, janë të licensuara, dhe 

aktive gjatë vitit akademik 2019-2020.Gjatë këtij viti akademik TBU ka qënë e përfshirë në 

procesin e riakreditimit për të gjitha programet e studimit që ofron.  

 

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 personelit 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 për TBU 
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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, lëndët me zgjedhje, teorinë me 

praktikën në perputhje të plotë me misionin e TBU-së. 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 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 

120kompani dhe banka vendase e së fundmi edhe me shkolla të huaja përmes projekteve 

Erasmus.  

Kryerja e një numri të madh aktivitetesh (seminare, leksione të 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 mësimdhënies në TBU 
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Realizimin e plotë të synimeve të secilit program studimi e tregojnë qartë edhe rezultatet e 

punësimit të studentëve edhe për vitin akademik 2019-2020.  

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. 

Njësitë bazë janë të riorganizuarasipas Statutittë ri, ku secili fakultet ka tre departamente,  në 

Fakultetin Administrim Biznesi nga dy departamente lëndore tashmë kemi tre të tillë, ndërsa 

Qëndra Kërkimore tashmë ekziston si njësi bazë, pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe emërtimi i ri i 

saj është “Qëndra për Kërkime e Studime Ekonomike dhe Juridike”. 

 

Përpara  fillimit të këtij viti akademik, TBU rrishikoi të gjitha Rregulloret e programeve të 

studimit për ti përshtatur ato me kërkesat e VKM Nr.41, datë 24.01.2018 të cilat u miratuan nga 

Senati Akademik në Qershor 2019. TBU gjithashtu njoftoiMARS, në Tetor për përshtatjen e bërë 

në rregulloret e programeve në përputhje me VKM nr 41.Rrishikimi kishte lidhje me strukturën e 

veprimtarive formuese, ku kërkesat e reja janë pasqyruar në strukturën dhe planin mësimor 

indikativ në Rregulloren e cdo programi studimi. Strukturat e reja filluan zbatimin për të gjithë 

studentët që u rregjistruan për herë të parë në këtë vit akademik. 

 

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 anëtarët e tij përcaktohen 

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

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

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

Studentore.Gjatë këtij viti akademik kjo strukturë u angazhua së bashku me njësitë e tjera të 
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TBU, në procesin e riakreditimit të të gjitha programeve të studimit të ofruara nga TBU. 

 

 

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. 

 

NëAneksin 2 jepen tëdhënat epersonelit akademik, ngarkesat përkatëse dhe lëndët për vitin 

akademik 2019-2020. 

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. Gjithashtu zyra 

për çështjet e karrierës mban kontakt të vazhdueshëm 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 për përqindjen e punësimit të studentëve të TBU të 

diplomuar në fund të vitit akademik 2019-2020. 

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 108 29 

% e punësimit ne profil, Cikli I-rë 80% 50% 

Nr. i të diplomuarëve Cikli II-të 91 9 

% e punësimit ne profil-Cikli II-të 90% 100 
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Tabela e mësipërme tregon, që përqindja e punësimit në profil të studentëve tëdiplomuar të 

TBU-së është e lartë, kjo vlen edhe për studentët bachelor. 

Studentët në TBU, nxiten dhe ndihmohen që të punësohen edhe pa mbaruar 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 në TBU 

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 2017-2018u ngrit një grup nismëtar i studentëve, me qëllim realizimin e 

zgjedhjeve studentore. Zgjedhjet për Këshillat Studentore në TBU, u realizuan në fillim të Vitit 

Akademik 2018-2019.  

Për vitin akademik 2019-2020, studentët kanë përfaqësuesit e tyre jo vetëm në senatin akademik 

dhe NJSBC por edhe në Komisionet e përhershme për çështjet studentore dhe ato të sigurimit 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 patur një bashkëpunim të mirë me ministrinë dhe institucionet në varësi të saj në lidhje 

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

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

së bashku me strukturat përgjegjëse në minsitri u arrit të finalizohej edhe “Marrëveshja” për 

përbërjen e stafit akademikme kohë të plotë të njësive bazë në TBU, e cila u aprovua në 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. 

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 afatin e dorëzimit nga IAL të Raportit Vjetor vlerësojmë daljen  e Udhëzimit Nr 24 

datë 21. 10. 2019 të MASR “ Për një ndryshim të 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”. 

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 2019-2020, jepen në 

tabelën më poshtë. 

Tabela gjithashtu tregon edhe studentët jo aktiv gjatë këtij viti akademik si edhe studentët të cilët 

janë çrregjistruar në fund të vitit 2019-2020. 

 

Tabela 2. Programet e Studimit Bachelor  

Fakulteti Administrim Biznesi "Bachelor" në 

"Administrim Biznesi"      

Nr. 

Studentëve 

2019 -2020 

Pezull, 

Jo aktiv 

U 

dioplomuan 

2019 -2020 

Çregjistruar 

në fund të 

vitit 2019 - 

Kalojnë  në 

vitin 

pasardhës 
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2020 2020-2021 

Viti i Parë (3 profilet) 81 2 0 6 75 

Viti i Dytë (3 profilet) 87 5 0 1 86 

Viti i tretë "Kontabiliet -Finance" 39 1 35 0 4 

Viti i tretë "Menaxhim " 66 6 58 0 8 

Viti i tretë "Marketing" 20 5 15 0 5 

Numri total Fakulteti Administrim Biznesi  293 19 108 7 173 

Fakulteti i Drejtësisë  "Bachelor" në 

 "E Drejtë Biznesi"  

     

Viti i Parë 20 2 0 4 16 

Viti i Dytë 28 2 0 2 26 

Viti i tretë 32 2 29 1 2 

Numri  total Fakulteti  E Drejtë Biznesi 80 6 29 7 44 

Totali  Bachelor në “TBU” 373 25 137 14 217 

 

 

Numri i studentëve të rregjistruar dhe atyre të diplomuar nëprogramete studimit Master në 

Adminstrim Biznesi dhe në E Drejtë Biznesi për Vitin Akademik 2019-2020, jepen në tabelën 

më poshtë. 

 

Tabela gjithashtu tregon edhe studentët jo aktiv gjatë këtij viti akademik si edhe studentët të cilët 

janë ç’rregjistruar në fund të vitit 2019-2020. 

 

Tabela 3.Programet e Studimit Master 

Fakulteti Administrim Biznesit 

     

Programi i Studimit 

Numri i 

studentëve 

2019 - 2020 

 Pezull, Jo 

aktivë 2019- 

2020 

U 

dioplomuan 

2019 - 2020 

Çrregjistruar

në fund të 

vitit 2019- 

2020 

Kalojnë  në 

vitin 

pasardhës 

2020-2021 

(në vijim të 

studimeve) 

I- "Master i Shkencave" në "Administrim Biznesi"        

Viti i parë  13 2 0 2 11 

Viti i dytë  29 3 25 1 3 

Totali "Master i Shkencave" në "Administrim 

Biznesi"  
42 5 25 3 14 

II- "Master Profesional"në "Administrim Biznesi i Avancuar" 120 ECTS (2-vjeçar)  me profile:   

Viti i parë "Menaxhim" 0 0 0 0 0 

Viti i dytë "Menaxhim” 11 4 5 1 5 

Totali Menaxhim 120 ECTS 11 4 5 1 5 

Viti i parë  "Kontabilitet – Financë” 2 0 0 0 2 

Viti i dytë  "Kontabilitet – Financë” 3 0 3 0 0 

Totali "Kontabilitet-Financë” 120 ECTS 5 0 3 0 2 

Viti i parë "E Drejtë Biznesi" 3 0 0 1 2 

Viti i dytë "E Drejtë Biznesi” 11 8 1 1 9 
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Totali "E Drejtë Biznesi" 14 8 1 2 11 

Totali Master Profesional"në "Administrim Biznesi 

i Avancuar" 120 ECTS(2-vjeçar) me profile 
30 12 9 3 18 

III- "Master Profesional"në "Administrim Biznesi" 60 ECTS  (1-vjeçar) me profile:   

Viti i parë "Menaxhim" 52 8 31 3 18 

Viti i parë (përseritës që vijojnë përtej afatit 1- vjeçar) 14 2 10 0 4 

Totali  profili "Menaxhim” 60 ECTS 66 10 41 3 22 

Viti i parë  "Kontabilitet - Financë” 20 3 16 0 4 

Viti i parë (përseritës që vijojnë përtej afatit 1- vjeçar) 1 1 0 1 0 

Totali  profili "Kontabilitet -Financë” 60 ECTS 21 4 16 1 4 

Totali "Master Profesional"në "Administrim 

Biznesi" 60 ECTS  (1-vjeçar) 
87 14 57 4 26 

      
Totali "Master ‘s në Fakultetin Administrim 

Biznesi   
159 31 91 10 58 

      Fakulteti i Drejtëisë           
IV- "Master Profesional" "E Drejtë Biznesi"60 ECTS           

Viti i parë  E Drejtë Biznesi  12 3 9 1 2 

Viti i parë  E Drejtë Biznesi  (vijojnë përtej afatit 1- 

vjeçar) 2 2 0 0 2 

Totali  Master ne  E Drejte Biznesi, në Fakultetin e 

Drejtësise  14 5 9 1 4 

      
Totali  Master’s në “TBU” 173 35 100 11 62 

 

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 TBUnuk janë programe që përbëjnë prioritët kombëtar 

iii) Numrin e studentëve të shkëlqyer  

Në lidhje me studentët e shkëlqyer gjatë Vitit Akademik 2019-2020, kemi numëruar vetëm 

studentët me mesataren e ponderuar 10 ose shumë afër notës 10-tës.Në tabelën më poshtë jepen 

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

Tabela 4.Numri i Studentëve të Shkëlqyer 

Studentë të Shkëlqyer, Viti Akademik 2018-2019 

Programi Viti I Viti II Viti III 



 
 
 

26 
 

Bachelor  “Adminstrim Biznesi” 0 2 1 

Bachelor“E Drejtë Biznesi” 2 3 1 

Total 2 5 2 

 

iv) Numri i 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 detajuarnë lidhje me numrin e studentëve të ç’rregjistruar gjatë Vitit Akademik 

2019-2020, është dhënë në tabelat e pikës (i) me lartë 

Për Vitin Akademik 2019-2020 në TBU tabela e mëposhtme jap studentë qëjanë transferuar  nga 

IAL të tjera, në Fakultetin Administrim Biznesi, transferimet në programin Master i Shkencave 

dhe Master Professional. 

Në tabelat sipas fakulteteve, më poshtë është dhënë informacioni i detajuar në lidhje me 

studentët e transferuar në TBU gjatë Vitit Akademik 2019-2020. 

Table 5. Transferimet 2019-2020, Fakulteti Adminstrim Biznesi 
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Univeristeti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë, Administrim Biznës,    3 12       

Universiteti Aleksandër Moisiu     1       

Universiteti Aleksandër Xhuvani    1         

Universiteti Eqerem Cabej         1   

Universiteti Mesdhetar      1       

Universiteti Metropolitan      2       

Universiteti Polis 2           

Universiteti Bujqësor i Tiranës 2 2 3     1 

Kolegji Universitar  TBU Tirana Business University College  1 1 1 9 9 11 

Mohawk Valley Community College , Associate in applied Science     1       

Kolegji Universitar "Kristal"     1       

Kolegji Universitar I Biznesit KUB     1       

Universiteti i New York Tirana     1       

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja         1   

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxh. së Ndërtimit   1         

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale   1         
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Universiteti Politecnico di Torino, Ingegneria dell' autoveicolo 1           

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë 1           

KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden, Bachelor ne 

Informatike dhe Teknologji Informacioni 1       

  

  

TOTALI  8 9 24 41 11 12 

 

Në Fakultetin e Drejtësisë kanë ardhur me transferim gjithsej 9 studentë.  

Tabela më poshtë jep edhe shpërndarjen e tyre sipas programeve dhe viteteve. 

 

 

Tabela 6. Transferimet 2019-2020, Fakulteti i Drejtësisë 

Institucioni dhe Programi i Studimit të parë 
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Tirana Business University College, TBU 1       

Tirana Business University College, TBU   1      

Universiteti I Tiranes "Fakulteti I Drejtesise"      2   

Universiteti I Tiranës Fakulteti I Ekonomisë       1  

Universiteti I Tiranës, Fakulteti I shkencave Natyrore       1  

Tirana Business University College "TBU"       3 

Total 1 1 2 5 

 

 

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 në formën e tarifave të reduktuara në të dyja ciklet e studimit,    

Bachelor dhe Master, për të (2) dyfakultetet. Llojet e tarifave të reduktuara të studimit janë si më 

poshtë: 

Tabela 7.Numri i studentëve që kanë përfituar bursa 

Programi/Bursa 
Burse 

ekselence 

Burse 

sociale 

Burse 

konkursi 

Burse 

talenti 

Pa 

burse 

Me 

shume se 

nje burse 

Total 

Bachelor I 44 17 26 0 7 3 97 
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Bachelor II 35 31 9 1 5 32 113 

Bachelor III 21 53 12 1 24 30 141 

Total 100 101 47 2 36 65 351 

*Bursat e ekselencës për tabelën më lartë klasifikohen ata   studentë të cilët kanë mestare në kufirin e notes8 deri 10 

Programi/Bursa 
Burse 

ekselence 

Burse 

sociale 

Burse 

promovim 

institucional 

Burse 

talenti 
Pa burse 

Me 

shume 

se nje 

burse 

Total 

Master 60ECTS 18 33 25 1 5 4 86 

Master 120ECTS 4 5 8 0 2 3 22 

Total 22 38 33 1 7 7 108 

 

 

Kategorizimi i bursave të ekselencës për studentet e rinj në vitin akademik 2019-2020 

  

  Tarifa për 60 kredite 

Mesatarja e notës së vitit paraardhës Tarifa Bachelor Tarifa Master 

9.50 e më shumë 100,000 200,000 

Për çdo ulje me 0.1 të notës 
mesatare nga kufiri i mësipërm tarifa 

rritet me 

10,000 10,000 

  

Bursat e ekselencës për studentët nëvijim nga 2018-2019 (viti i dytë Bachelor në 2019-2020) 

  

Tarifa e vitit që kontraktohet 

Mesatarja e notës së vitit paraardhës Tarifa Bachelor 

9.50 e më shumë 70,000 

9.00 deri 9.49 140,000 

8.50 deri 8.99 210,000 

  

Bursat e ekselencës për studentët në vijim nga 2017-2018 (viti i tretë Bachelor në 2019-2020) 

  

Tarifa e vitit që kontraktohet 

Mesatarja e notës së vitit paraardhës Tarifa Bachelor 

9.50 e më shumë 52,500 

9.00 deri 9.49 126,875 

8.50 deri 8.99 201,250 
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vi) Pjesëmarrja e studentëve në projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mbështetjen për 

lëvizshmërinë e tyre; 

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

Mbretëria e Bashkuar u bënë fitues për herë të tretënë projekti Erasmus+KA1 (International 

Credit Mobility project, ICM), i cili nuk u implementua.Në kuadër të këtij projekti 3 studentë të 

programit Master i Shkencave në Administrim Biznesi të TBU ndoqën semestrin e parë në 

Businëss School, Staffordshire University në vitin 2019-2020. 

Gjithashtu studentët gjatë kohës në Staffordshire University, po përdorin edhe burimet e 

bibliotekave për të punuar temat e tyre të diplomës. Qëllimi i ICM project është pikërisht 

mobiliteti i studentëve, dhe njohja e tyre me praktikat, metodat dhe kërkesat 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 pjesë e suplementit të diplomes për studentët. 

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

të dhënat e paraqitura në tabelat e pikës (i) me lartë janë llogaritur përqindja e studentëve që 

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

ç’regjistruar, për Vitin Akademik 2019-2020.Në Tabelën me poshtë jepen këto 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 mesatarisht85% e studentëve, ndërsa në 

programin bachelor E Drejtë Biznesi janë diplomuar 91% e studentëve. 

 

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

  Përqindja 

atyre që 

vazhdojnë 

studimet 

Përqindja e të 

diplomuarve 

Përqindja e të 

çregjistruarve 

FAKULTETI ADMINSTRIM BIZNESI  

Viti i Pare Bachelor në Administrim Biznesi (të 3 profilet) 92.59 0 7.41 

Viti i Dytë Bachelor në Administrim Biznesi (të 3 profilet) 98.85 0 1.15 

Viti i tretë Bachelor Administrim Biznesi "Kontabiliet -Finance" 10.26 89.74 0 

Viti i tretë Bachelor në Administrim Biznesi "Menaxhim " 12.12 87.88 0 

Viti i tretë Bachelor në Administrim Biznesi  "Marketing" 25 75 0 
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FAKULTETI I DREJTËSISE    

Viti i Parë Bachelor në e Drejtë Biznesi  80 0 20 

Viti i Dytë Bachelor në  e Drejtë Biznesi  92.86 0 7.14 

Viti i tretë Bachelor në  e Drejtë Biznesi  6.24 90.63 3.13 

 

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 

çrregjistruarve 

Fakulteti Administrim Biznesi        
Vii i pare Master i Shkencave 92.30 0 7.69 

Viti i dytë Master i Shkencave  6.90 86.21 6.89 

Master Profesional "Administrim Biznesi I Avancuar"120 ECTS 

Viti i Pare  0 0 0 

Viti i dytë Menaxhim 36.37 45.45 18.18 

Viti i parë "Kontabilitet – Financë” 100 0 0 

Viti i dytë Kontabilitet – Financë” 0 100 0 

Viti i parë "E Drejtë Biznesi" 66.67 0 33.33 

Viti i dytëE Drejtë Biznesi" 81.82 9.09 9.09 

Master Profesional "Administrim Biznesi" 60 ECTS 

Menaxhim  33.33 62.12 4.55 

"Kontabilitet- Financë” 19.04 76.20 4.76 

Fakulteti i Drejtësisë       

"Master Profesional" në "E Drejtë Biznesi"60 ECTS   

Viti i parë   35.72 64.28 0 

 

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

cikël dhe program studimi; 

Shkalla e vlerësimit të studentëve të TBU për cilësinë e shërbimeve që iu ofrohet nga shkolla 

është shumë e lartë. Kjo bëhet prezente nga sondazhet periodike që TBU bën me studentët e vet. 

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

shkalla e konkurrimit për tu pranuar në TBU është rritur ndër vite. 

Në tabelën më poshtë, jepen mesataret e rezultateve të  studentëve gjatë vitit akademik 2019-

2020 për çdo cikël dhe program studimi.Studentët e vitit të parë dhetë dytë, për të gjitha lëndët e 
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ndjekura gjatë vitit akademik 2019-2020 në programet Bachelor, kanë një mesatare prej8.5. 

Gjithashtu per vitet e treta te programeve bachelor kjo mesatare eshte 8.5. Ky tregues përforcon 

edhe më shumë atëçfarë më lart përmendëm në lidhje me rritjen e konkurueshmërisë në hyrje të 

studentëve bachelor në TBU. 

Tabela 10. Mesataret sipas cikleve dhe programeve të studimit, Viti Akademik 2019-2020 

Programet e studimit Viti Akademik 2018-2019 Nr. Studenteve* 

Mesatarja e ponderuar per te 

gjitha lendet 

I-"Bachelor" në "Administrim Biznesi" 

Viti Parë 81 8.43 

Viti Dytë 87 8.39 

Viti Tretë Profili "Menaxhim" 66 8.13 

Viti Trete Profili "Kontabilitet - Financë" 39 8.21 

Viti Trete Profili "Marketing" 20 8.01 

II-Bachelor në "E Drejte Biznesi" Fakulteti i Drejtësisë  

Viti Parë 20 8. 6 

Viti Dytë 29 8.6 

Viti Tretë  31 8.9 

I-  "Master i Shkencave" në "Administrim Biznesi" 

"Master i Shkencave" në "Administrim Biznesi" 42 8.15 

II- "Master Profesional"në "Administrim Biznesi i Avancuar" 120 ECTS  me profile 

"Menaxhim" 11 7.81 

"Kontabilitet - Financë" 5 7.3 

Profil "E Drejtë Biznesi"  14 7.49 

III- "Master Profesional"në "Administrim Biznesi" 60 ECTS  me profile 

"Menaxhim" 66 8.54 

"Kontabilitet - Financë" 21 7 

IV-"Master Profesional" në "E Drejtë Biznesi"60 ECTS Fakulteti i Drejtësisë 

"E Drejtë Biznesi"  14 7.46 

 

Në përgjithësi gjatë Vitit Akademik 2019-2020 cilësia e studentëve të TBU vlerësohet si shumë e 

mirë, duke marrë parasysh këtu që janë studentë që studjojnë dhe paralelisht, bëjnë praktika të 

zgjatura pranë bizneseve gjatë gjithë vitit, ose punojnë me kohë të pjeshme apo të plotënë  

bizneseku janë të vetëpunësuar. 
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B. Dokumentacioni i përgatitur nga Bordi 

i Administrimit 
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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. 

 

Bazuar në Statutin e TBU College, përbërja 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 njësitë bazë (departamentet dhe qëndrat 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 të Statutit të TBU. 

 

 Autoritetet drejtuese akademike janë: Rektori, Dekani dhe Drejtuesit e departamentit.  

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

akademike dhe protokollare.Për më shumë flitet në nenin 15 të Statutit.Në organikë është 

parashikuar dhe Zëvëndës Rektori, për më shumë flitet në nenin 16 të Statutit. 
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 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.  

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 më tepër,  

flitet në nenin 10 të 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. Çdo 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,si edhe cështjet lidhur me etikën akademike në institucion. Për më 

shumë, neni 26 i Statutit 
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 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 të 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.  

 

 Qëndra Kërkimore për Studime Ekonomike dhe Juridike (QKSEJ) është njësi bazë, që 

funksionon pranë Fakultetit të Drejtësisë. Për më shumë, neni 25 i Statutit. 

 Drejtuesi i departamentit është autoriteti drejtues akademik i departamentit dhe e 

përfaqëson atë. Për më shumë neni 24. 

 Njesia për Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë (NSBC) përbëhet nga tre anëtarë që 

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

 

Njësi të tjera janë Sekretaria Mësimore 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 veçanta të studentëve. Për më shumë,  neni 32 i Statutit. 

 

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

strategjik të zhvillimit të institucionit 

TBU operon me plane buxhetore afatmesme indikative 3 vjecare, me plan buxhetor 1 vjecar.  

Gjithashtu, Strategjia e Zhvillimit (2018-24) dhe Strategjia Për Kërkimin Shkencor (2018-24), të 

dyja për periudhën 6-vjecare, mbështeten në disa të dhëna të përgjithshme financiare 6 vjecare. 

Plani buxhetor afatmesëm përgatitet çdo vit duke bërë parashikimet e tre viteve akademike 

pasrendëse.  
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Procesi për përgatitjen e buxhetit 3 vjecar akademik 2018-21 filloi që në Shkurt 2018 me 

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

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

të lidhura me procesin mësimor dhe atë të kërkimit shkencor për vitin akademik 2019-20 si dhe 

për vitin e ardhshem akademik. 

 

Sipas planit strategjik të zhvillimit, TBU do të vijonte rritjen numerike drejt plotësimit të 

kapaciteveve në vitin 2018-19 (rreth 500 studentë aktivë të kontraktuar) ndërsa dy vitet e tjera do 

të jenë vite të konsolidimit strukturor dhe financiar.  

 

Krahas rritjes numerike prioritet kryesor për vitin 2019-20 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 e studimeve. 

 

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. 

 

Në shifra buxheti 3 vjecar akademik 2018-21 parashikonte që buxhetet (shpenzimet) në 

dispozicion të TBU të ishin rreth 66 milion për vitin akademik 2018-19; rreth 70 milion për vitin 

akdemik 2019-20; rreth 72 milion për vitin akademik 2020-21. Lidhur me të ardhurat 

parashikimet ishin që ato të barazonin shpenzimet për vitin akademik 2018-19, të tejkalonin me 

rreth 5% - 15% shpenzimet për dy vitet e tjera akademike.  
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Per vitin akademik 2019-20 u modifikuan me rritje tarifat minimale te studimit pa ndryshuar 

kufirin maksimal si dhe u perdor nje gradient me i arsyeshem i rritjes se tarifes me renien e notes 

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

TBU ka vijuar e do të vijojë të mos aplikoje tarifa dytësore për vërtetime apo për riprovime. 

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. 

Shpenzimet totale për vitin akademik 2019-20, për veprimtarinë e drejtpërdrejtë akademike 

kapen shifrën prej rreth 72 milion lekë nga të cilat rreth 54 milion i takonin shpenzimeve për 

personelin dhe pjesa tjetër shpenzimeve të tjera operative, përfshirë rritjen e fondit të amortizimit 

për shkak të kryerjes së investimeve të infrastrukturës me një vlerë prej rreh 0,7 milion lekë 

(instalime kompjuterike, hardware dhe software, pajisje zyre dhe rikonstruksione zyrash). 

Shpenzimet për aktivitete trainimi dhe të tjera kapen vlerën rreth 1.2 milion lekë. 

Nga ky buxhet përllogaritet se rreth 25% destinohet direkt apo indirekt për kërkim shkencor, 

duke konsideruar këtu orët për kërkim shkencor të pedagogëve me kohë te plotë, shpenzimet për 

abonimin në biblioteken elektronike ndërkombëtare EBSCO on-line, abonime në literaturë, 

organizime konferencash, pjesmarrje në projekte Erasmus, konferenca, fuqizim të bazës 

kompjuterike etj.  

Të ardhurat e kontraktuara nga tarifat e studimit ne fillim te vitit akademik arritën shifrën prej 85 

milion lekë por kjo është vlera fillestare e kontraktuar që u pakësua për shkak të crregjistrimeve 

të disa studentëve, me një efekt finaciar prej afro 8,6 milion lekë. Aktivitete e tjera sollën një të 

ardhur rreth 2,3 milion lekë duke siguruar vetëfinacimin e aktiviteteve trainuese, konkurseve me 

maturantët etj.  

Duhet theksuar se ndersa nisi shume mire ngjarjet si; termeti i Nentorit 2019, dhe ne vecanti 

pandemia Covid-19 goditen fort buxhetet individuale dhe familjare te studenteve te TBU, pasi 

pjesa me e madhe e tyre jetojne me pagat e punesimit dhe mbyllja e aktiviteteve ekonomike 
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drejtperdrejte apo indirekt shkaktoje nje periudhe papunesie per shume nga studentet tane. 

Veshtiresite ekonomike te studenteve u transmetuan ne financat e TBU ne formen e voneses se 

pagesave te kesteve, te rritjes se kerkeses per shtese burse sociale ne formen e zbritjeve, pjesa me 

e madhe e te cilave jane miratuar, si dhe ne formen e cregjistrimit. Per rrjedhoje, te ardhurat 

efektive rane ne vleren e 72.3 milion lek. 

Rezultati financiar si diference e te ardhurave me shpenzimet per vitin akademik mbeti modeste 

ne rendin e 0.3 milion lek, e cila do të destinohet në radhë të parë si fond për zhvillim në vitet e 

ardhshme. 

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 bënë fitues tëpër të dytin vit radhazi, në projektin Erasmus+KA1, me 

numër reference Erasmus+KA1 Project2018-1-UK01-KA107-046977 dhe ky projekt është fituar 

edhe për vitin 2020. Në kuader të këtij projekti (në projektin Erasmus+KA1, me numër reference 

Erasmus+KA1 Project2018-1-UK01-KA107-046977) 7 pedegogë anëtarë të stafit akademik me 

kohë të plotë në TBUvizituan Business School, Staffordshire University UK,për një periudhë 7 

ditore secili. 

Arsyeja e vizitës, ishte zhvillimi kurrikular si edhe kërkim shkencor individual i secilit anëtar i 

personelit akademik, që bëri pjesë në këtë projekt.Vizita u realizua gjatë përiudhës Shtator-Tetor 

2019.Gjatë vizitës në Business School UK aktivitet kryesore të kryera prej secilit anëtar grupi 

janë si më poshtë: 
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 Takime me pedagogë të Business School UK 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. 

 Takime me stafin akademik tëBusiness School UK në departamentin e Ekonomisë dhe 

Ekonomiksit. 

 Vizita në kampusin universitar dhe ndjekja e orëve të seminareve nëBusiness School UK 

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

  Titulli/Grada Emri  Mbiemer Fakulteti Periudha e vizitës 

1 PhD Entela Shehaj Administrim Biznesi 22 - 29Shtator 

2 Prof.Asoc.Dr Alba  Dumi Administrim Biznesi 29 Shtator-6 Tetor 

3 Dr. Gerti Dajci Administrim Biznesi 29 Shtator-6 Tetor 

4 Msc Ilda Vaso Administrim Biznesi 29 Shtator-6 Tetor 

5 Msc Nik Saraci Finance-Kontabilitet 13-20Tetor 

6 Msc Sidorela Marini Finance-Kontabilitet 13 - 20 Tetor 

7 Msc Redvin  Marku Finance-Kontabilitet 13 - 20 Tetor 

 

Ashtu sikurse permendur me lart ne kete raport, TBU ishte pjese e te njejtit projekt Erasmus+ te 

fituar perseri, i cili pritej te implementohej me fillimin e semestrit te dyte te vitit akademik 19-

20. Per shkak te pandemise se shkaktuar nga Covid 19, eshte shtyre implementimi i keti projekti.  

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

përputhje me Kodin e Cilësisë, ku përfshihen ndryshime në mjediset didaktike, kërkimore, 

politika të shpërndarjes së fondeve në funksion të përmirësimit të cilësisë, numri i teksteve 
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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 2019-2020, në muajin Maj të vitit 2019 janë kryer inspektimet nga grupi i 

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

të TBU, ka dërguar edhe raportin i konfirmon plotesimin e kritereve për kapacitetet pritëse sipas 

legjislacionit në fuqi.  Në Aneksin 4 është bashkëngjitur Raporti i inspektimit i sjellë nga MASR 

në lidhje me kapacitetet pritëse të TBU për Vitin 2019-2020. 


	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 Republikën e Shqipërisë’’. Senati i Universitetit i propozon pë...
	Njësi bazë për kërkimin shkencor janë departamentet të cilat janë të organizuara në grupe të përkohshme për qëllimin e përcaktimit të tematikave për kërkimin shkencor si edhe kryerjen e këtij kërkimi në bashkëpunim edhe me Qëndrën për Kërkime Ekonomik...
	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 pjesëmarrje në projekte.
	- Zhvillimin e politikave shkencore të kërkimit shkencor në nivel pedagogësh dhe studentësh.
	- Fuqizimin e infrastrukturës së kërkimit shkencor çdo vit e në vazhdimësi.
	-Ndërtimin e plotikave të kërkimit shkencor mbi baza praktike, duke krijuar një urë lidhje midis univertitetit me bizneset, kompanitë dhe qëndrat kërkimore dhe shkencore brenda dhe jashtë vendit.
	- Krijimin e një data bazë për bizneset
	- Bashkëveprimin 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.
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	- Krijimi i kushteve sa më të mira, në terma 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.
	- Inkurajimin e stafit akademik në hulumtime konkrete në dobi të komunitetit dhe indtitucioneve shtetërore.
	- 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 Bashkëpunim me “International Institute for Private, Commercial and Competiti...
	- 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.
	-TBU nxit kërkuesit e rinj drejt risive që ofron kërkimi i mirfilltë shkencor.

