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RELACION I PUNËS SË NJËSISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË 

VITI AKADEMIK 2018-2019 

 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë e krijuar në zbatim të Ligjit nr 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr 783 dt 26/12/2018 “Për vlerësimin e 

performancës në mësimdhënie të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë” dhe në përpuethshmëri me 

Statutin dhe Rregulloren e Njësisë për Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë të Kolegjit Universitar TBU me vendimin e 

Senatit Akademik Nr 9/1 date 19.10.2018 për vitin akademik 2018-2019 ndoqi me përpikmëri Planin e Punës të dakorduar 

dhe miratuar nga strukturat përkatëse në TBU.  

Objektivat e synuar nga puna e Njësisë së Sigurimit të brendshëm të cilësisë renditen si më poshtë vijon: 

Punësimi në profil i studentëve dhe përfshirja në sipërmarrje. Misioni i TBU është dhe mbetet 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 2018-2019 objektivi ishte që këta tregues të ishin në progresion kundrejt atyre të një viti 

më parë.Të dhënat tregojnë se ky objektiv u realizua me sukses dhe me standarte cilësore të kënaqshëm.  

Kështu, ndërsa në vitin 2017-2018 u diplomuan në ciklin bachelor 95 studentë (21 studentë në E Drejtë Biznesi) me 

shkallë punësimi përpara diplomimit rreth 91%, në vitin akademik 2018-2019 u diplomuan gjithsej 109 studentë me 

shkallë punësimi rreth 96.5 %  
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Në ciklin master në vitin akademik 2017-2018 u diplomuan 55 (16 studentë në E Drejtë Biznesi) me shkallë ngritje në 

karrierë përpara diplomimit rreth 60%, në vitin 2018-2019 u diplomuan 122 studentë (31 studentë në E Drejtë Biznesi) me 

shkallë ngritje në karrierë përpara diplomimit rreth 98% (pa llogaritur këtu studentët me ngritje në karrierë që nuk arritën të 

diplomoheshin në kohë).  

Në vitin akademik 2018-2019 pati gjithashtu një rritje të ndjeshme të studentëve të angazhuar në tregun e punës 

krahasuar me vitin akademik 2017-2018. Të dhënat tregojnë se pati dhe rritje të shkallës së përfshirjes në punë me kohë 

të pjeshme apo sezonale me pagesë, të studentëve në ciklin bachelor dhe master. Mbi këtë bazë është e arsyeshme të 

presim që treguesit e punësimit dhe karrierës përpara diplomimit, për studentët e vitit akademik 2019-2020 e në vijim, të 

jenë premtuese dhe me trende rritëse.Treguesit e mësipërm, janë më të lartë për studentët e fakultetit të “Administrim 

Biznesit” të krahasuara me treguesit e Fakultetit të Drejtësisë për efekt të opsioneve të limituara punëdhënëse në fushën 

e juris-prudencës që mbetet sfidë për TBU edhe për vitet në vijim ndërkohë që është punuar për angazhimin e studentëve 

në departamentet e burimeve njerëzore të kompanive ku studentët kryejnë praktikat mësimore në të cilat performohen 

role të juristit në zbatim të kodit të punës apo në zyrat e financës ku performohen detyra në zbatim të ligjit mbi tatimet etj.  

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 85 24 

% e punësimit Cikli I-rë 91% 55% 

Nr. i të diplomuarëve Cikli II-të 91 31 

% e punësimit -Cikli II-të 96.5% 86.5% 

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

studentët bachelor. Studentët në TBU, nxiten dhe ndihmohen që të punësohen edhe pa mbaruar studimet. Treguesit e 
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punësimit në profil janë të larta edhe për studentë të vitit të dytë e të tretë bachelor, pa përmendur këtu që një pjesë e 

mirë e studentëve master ose punësohen në profil gjatë studimeve ose ngjiten një shkallë më lartë në karrierë. 

Rezultatet e mësipërme janë rrjedhojë e : 

 Veprimtarive me karakter mësimor, shkencor, edukativ, zhvillues etj të realizuara nga TBU, që sigurojnë një formim 

profesional të lartë të studentëve si kombinim i një proçesi të harmonizuar teorik e praktik përfshirë dhe aplikimin e 

orareve mësimore 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.  

 Zgjerimit ndjeshëm të rrjetit të bashkëpunimeve me kompani vendase dhe të huaja, me sistemin bankar dhe zyra 

profesionale, në të cilat, praktikohen dhe punësohen studentët tanë të cilat ofrojnë mundësi punësimi për profilet e 

studentëve në të dy fakultetet; ekonomik dhe juridik.  

 Realizimi i të gjitha aktiviteteve të parashikuara ekstra kurriukulare dhe disa më shumë se ato të parashikuara 

lidhur me formimin sipërrmarës të studentëve në TBU. Një numër studentësh u përfshinë në programe të 

institucioneve ndërkombëtare për start-up, duke u bërë dhe fitues në disa prej tyre. Kështu, në kuadër të javës 

globale të sipërmarrjes, më 16-18 nëntor 2018, vijoi edicioni i tretë i aktivitetit Startup Now, “The steps for creating 

a successful business”, në Tiranë, ku të ftuar ishin personalitete nga bota akademike, sipërmarrjes dhe e mediave.  

Rritje e cilësisë së kapaciteteve studentore: Të dhënat statistikore tregojnë që në vitin akademik 2018-2019 u 

diplomuan gjithësej (Bachelor dhe Master) 231 studentë: 

 Në ciklin e studimeve "Master i Shkencave" në Administrim Biznesi" Fakulteti Administrim Biznesi  në vitin 

akademik 2018-2019 u diplomuan 29 studentë.  
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 Në ciklin e studimeve "Master Profesional" në "Administrim Biznesi i Avancuar" 120 ECTS gjithësej u diplomuan 16 

studentë.  

 Në ciklin e studimeve: "Master Profesional në "Administrim Biznesi i Avancuar” me Profil "Kontabilitet - Financë" 

me 120 ECTS u diplomuan 4 studentë.  

 Në ciklin e studimeve: "Master Profesional në Administrim Biznesi i Avancuar", me Profil "E Drejtë Biznesi" 120 

ECTS u diplomuan 7 studentë.  

 Në ciklin e studimeve: "Master Profesional në Administrim Biznesi i Avancuar", me Profil "Manaxhim" 120 ECTS u 

diplomuan 5 studentë.  

 Në ciklin e studimeve: "Master Profesional në Administrim Biznesi" 60 ECTS me profile; u diplomuan 46 studentë.  

 Në ciklin e studimeve: "Master Profesional në Administrim Biznesi", me profil "Kontabilitet - Financë" 60 ECTS, u 

diplomuan 15 studentë.  

 Në ciklin e studimeve: "Master Profesional në Administrim Biznesi" në profilin "Manaxhim" 60 ECTS së, u 

diplomuan 31 studentë.  

 Për Fakultetin e Drejtësisë në ciklin e studimeve "Master Profesional në E Drejtë Biznesi" 60 ECTS, u diplomuan 

31 studentë. 

Fokus i TBU-se vijon të jetë tërheqja e studentëve cilësorë për të cilët përdoren mekanizma si konkurset e seleksionimit 

paraprak në të dy fakultetet të cilat zhvillohen me maturantët e të gjithë shkollave të mesme në Shqiperi; Sipërmarrësit e 

së nesërmes dhe Juristët e së Ardhmes; për të cilat interesimi, përkushtimi dhe dëshira e të rinjve gjimnazistë është në 

rritje për çdo vit që tregohet dhe në shifrën prej 60% në rritje të numrit të pjesëmarrësve në to. Vlen të theksohet se TBU 

nuk bën shpenzime për reklama televizive dhe lloje të tjera të marketingut ATL por ka ndjekur teknikën e marketingut të 
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drejtpërdrejtë të formës së ndarjes së eksperiencave personale që studentët aktualë kanë në TBU dhe për tu bërë 

dëshmitarë të vërtetësisë së praktikave të mësimdhënies që ndiqen për formimin cilësor të studentëve. 

Vlen të theksohet se rritja numerike e studentëve në TBU erdhi duke mbajtur të njëjtat kuota pranimi në vitin e parë 

bachelor dhe master, gjithashtu edhe përmes një numri transferimesh. Ajo ç’ka është më e rëndësishme, kishte të bënte 

me rritjen e konkurrencës në regjistrim. Kështu për të njëjtat kuota pranimi në vitin e parë bachelor pati 4 aplikantë në 

2017-18 për kuotë; dhe në vitin 2018-19 kishim 6 aplikantë për kuotë. Numri i aplikantëve në programet master, për herë 

të parë e tejkaloi numrin e kuotave. Kjo ka mundësuar përzgjedhje më cilësore të studentëve që do të vijojnë studimet në 

këto programe, këto të bazuara në rezultatet e maturës shtetërore apo në rezultatet e fituara gjatë ciklit të bachelorit qe 

mund te shihet dhe nga rezultatet mësimore të studentëve, krahasuar me të dhënat respektive të një viti më pare qe janë 

të gjitha në trende rritje. Sipas strategjisë së zhvillimit trevjecari akademik 2017-2019, duhej të synonte arritjen e 

kapacitetit të plotë të TBU për afro 500 studentë aktivë e që ndjekin studimet në kohë normale. Rritja numerike nuk duhej 

të cënonte cilësinë e studentëve dhe shkallën e arritjes së objektivave institucionale.Të dhënat tregojnë se objektivi i 

dyanshëm është arritur ndjeshëm, në vitin akademik 2018-2019, referuar dhe totalit të kapaciteteve pritëse që TBU ka për 

vitet në vazhdim si pjesë e strategjisë së TBU. Nga ana numerike, TBU kishte 429 studentë studentë aktiv e që ndjekin 

studimet në kohë normale në vitin akademik 2017-2018, dhe 500 studentë në vitin 2018-19 (pa llogaritur studentët tej 

kohës normale). Totali i studentëve për vitin akademik 2018-2019 (përfshirë ata tej kohës normale) për Fakultetin e 

Administrimit të Biznesit është 446 studentë dhe numri i studentëve në Fakultetin e Drejtësisë është 119 studentë. Mbi 

bazën e përvojës së fituar, TBU synon që këto raporte të rriten në vitet e ardhshme, pa ndryshuar kuotat e pranimit dhe 

numrin në total prej rreth 500 studentë aktivë në kohë normale.  
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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. 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 duke marrë parasysh rritjen e 

numrit të studentëve 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 7.4 në vitin 2017-2018, në 8 për vitin 

2018-2019. Për programin bachelor në E Drejtë Biznesi, ku numri i studentëve ishte pothuaj i njëjtë me një vit më parë, 

mesatarja është rritur nga 8 në vitin 2017-2018 në 8.7 për vitin 2018-2019. Për programet master të ofruara nga Fakulteti 

Administrim Biznesi, pavarësisht rritjes së numrit të studentëve, është ruajtur i njëjti nivel mesatareje si një vit më parë. 

Njësitë bazë të fakulteteve janë përgjegjësit kryesorë për mbarëvajtjen e proçesit mësimor dhe arritjen e këtij objektivi. 

Për vitin akademik 2018-2019, njësitë bazë të të dy fakulteteve vendosën si objektiv që të paktën 85% dhe 80% e 

studentëve të programeve bachelor në “Administrim Biznesi” dhe bachelor në “E Drejtë Biznesi” respektivisht të 

diplomoheshin në mbyllje të këtij viti akademik. Gjithashtu u vendos që për studentët e programeve master, ky tregues të 

mos binte poshtë nivelit 30%, objektiv i cili u realizua duke marrë parasysh edhe në këtë rast numri i studentëve ishte më i 

lartë se një vit më parë. Njësitë bazë në nivel fakulteti, për secilin fakultet, kanë bërë një punë të mirë për mbështetjen e 

studentëve 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 udhëheqesve 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 dytë në TBU edhe provimi i formimit krahas diplomimit me temë diplome, në 

përputhje kjo me Ligjin 80/2015 dhe rregulloret e TB-së 
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Shkalla e vlerësimit të studentëve të TBU për cilësinë e shërbimeve që iu ofrohet nga shkolla është shumë e lartë. Kjo 

bëhet prezente jo vetëm nga sondazhet periodike që TBU bën me studentët e vet, por edhe nga testime të të tretëve siç 

është rasti i pyetsorit të aplikuar nga APAAL në vitin akademik 2016-2017, dhe 2017-2018 në funksion të riakreditimit 

institucional të TBU. Nga ky pyetësor 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 37 për studentët dhe karrierën e tyre 

mori vlerësimin maksimal në riakreditimin institucional. Dhe në vazhdim vlerësimet nga studentët janë shumë të 

kënaqëshme për gjithë komponentët e cilësisë në TBU 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. 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 një cilësi më të lartë të studentëve të TBU. Në tabelën më poshtë, jepen mesataret e rezultateve 

të studentëve gjatë vitit akademik 2018- 2019 për çdo cikël dhe program studimi. Studentët e vitit të parë dhe të dytë, për 

të gjitha lëndët e ndjekura gjatë vitit akademik 2018-2019 në programet Bachelor kanë një mesatare për të gjitha lëndët e 

ndjekura gjatë vitit akademik 2018-2019 që varion nga 8.02 ne 8.9. Ky tregues përforcon edhe më shumë atë çfarë më 

lart përmendëm në lidhje me rritjen e konkurueshmërisë në hyrje të studentëve bachelor në TBU. Vitet e treta të 

programeve bachelor janë shumë afër mesatares 8 ose më lart. Në total mesataret a arritura gjatë këtij viti akademik, për 

të dy fakultetet, janë më të larta se një vit më parë (Viti akademik 2017-2018) 

Pjesëmarrja e studentëve në projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mbështetjen për lëvizshmërinë e tyre është 

gjithashtu një fushë vëmendjeje e TBU-së që kontribuon në rritjen cilësore të formimit të studentëve.  TBU dhe Universiteti 

Staffordshire nga Mbretëria e Bashkuar u bënë fitues për herë të dytë të një projekti Erasmus+KA1 (International Credit 

Mobility project, ICM), me numër reference 2018-1-UK01-KA107-046977 . Në kuader të këtij projekti 3 studentë të 

programit Master i Shkencave në Administrim Biznesi të TBU janë duke ndjekur një semestër në Businëss School, 
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Staffordshire University. Gjithashtu studentët gjatë kohës në Staffordshire University, po përdorin edhe burimet e tyre të 

bibliotekave për të punuar temat e 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.  

Ndërkohë janë bërë takime dhe është arritur dakordësia për bashkëpunim edhe me Universitetin e Bielefeld në Gjermani 

për shkëmbim stafi dhe studentësh si edhe për bashkëpunime në projekte të përbashkëta. Gjithashtu së fundmi TBU ka 

hyrë në bisedime për të bashkëpunuar edhe me Saxion University of Applied Sciences në Holande, bashkëpunim i cili do 

të shtrihet jo vetëm në shkëmbim stafi dhe studentësh por edhe në projekte shkencore të përbashkëta. 

Rritja cilësore e kapaciteteve akademike të stafit pedagogjik. Kërkimi shkencor për vitin akademik 2018-2019, 

Objektivi i njësive bazë të kolegjit universitar TBU dhe specifikisht i Qendrës për Kërkime Ekonomike dhe Juridike ishte që 

TBU të aplikonte si institucion në projektin Erasmus+, bashkepunim qe u arrit te finalizohej me Universitetin Staffordshire 

nga Mbretëria e Bashkuar, TBU u bë fitues për herë të dytë në projektin Erasmus+KA1 me numër referencë 2018-1-

UK01-KA107-046977. 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 akademike 2017-2018 

dhe 2018-2019 dhe ky projekt është fituar nga TBU edhe për vitet akademike 2019-2021. Në kuadër të këtij projekti 7 

anëtarë të stafit akademik me kohë të plotë të TBU vizituan Business School, Staffordshire University UK, për një 

periudhë 1 javore secili, dhe 3 studentë aktualisht po ndjekin një semestër në Business School, Staffordshire University 

UK. Arsyeja e vizitës ishte zhvillim kurrikular si edhe kërkim shkencor individual i secilit anëtar i personelit akademik që 
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bëri pjesë në këtë projekt.Vizita u realizua gjatë periudhës Shtator-Tetor 2019. Gjate vitit akademik 2019-2020 pritet te 

implementohet I njejti projekt per here te trete me Staffordshire University. 

Gjatë këtij viti u bë e mundur aplikimi në dy projekte kombëtare pranë Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe 

Inovacionit, 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. 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 aktor 

i rëndësishëm në terma investimesh në këto rajone. Qëllimi kryesor i këtij projekti është ndërtimi i një “Konsorciumi” 
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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 veçanti si dhe asistencën e nevojshme ligjore në ndërtimin e këtij 

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

Objektiv tjetër që lidhet me kërkimin shkencor dhe u realizua ishte organizimi i të paktën dy konferencave njëra në 

bashkëpunim me “International Institute for Private, Commercial and Competition Law”, në muajin Mars, Tetor 2019 

(Reference ISBN:978-9928-259-55-4);  dhe e dyta konferenca Shkencore me “Institutin për Kërkime dhe Zhvillim Rajonal” 

Ulqin Mali i Zi në bashkëpunim me Fakultetin e Ekonomisë Kroaci. Këto konferenca organizohen në ambjentet e TBU. 

Gjatë vitit akademik 2018-2019 janë organizuar konferencat më poshtë ku secila ka më shumë se 100 pjesëmarrës, 

dëgjues dhe rreth 50 referues:  

- Konferenca e X të Ndërkombëtare mbi: “Edukimin dhe Shkencat Sociale - Sfidat Drejt të Ardhmes” e organizuar në 

22 Qershor 2019.Në linkun më poshtë ndodhet axhenda e plotë e kësaj konference. http://iipccl.org/wp-

content/uploads/2019/ICES-X-AGENDA2  

- Konferenca e V Ndërkombëtare mbi: “Edukimin dhe Shkencat Sociale - Sfidat Drejt të Ardhmes” e organizuar në 

13 Prill 2019. Në linkun më poshtë ndodhet axhenda e plotë e kësaj konference. http://iipccl.org/wp-

content/uploads/2019/ICES-V-AGENDA1  

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2019/ICES-X-AGENDA2
http://iipccl.org/wp-content/uploads/2019/ICES-X-AGENDA2
http://iipccl.org/wp-content/uploads/2019/ICES-V-AGENDA1
http://iipccl.org/wp-content/uploads/2019/ICES-V-AGENDA1


 

 

11 
 

- 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 conference http://iipccl.org/wp-

content/uploads/2018/06/ICES-VI-AGENDA  

Stafi akademik i TBU, në veçanti stafi që është në proçesin 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: -Academic Journal of Business Administration, Law and 

Social Science Vol 5 nr 1 March 2019 -European Journal of Economics, Law and Social Science, Vol 3, Nr 2, June 

2019 -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  

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 2018. Për më shumë detaje për 

këtë revistë shkencore shiko linkun www.globalimpactfactor.com/academic-journalinterdisciplinarystudies   

TBU ka zhvilluar në 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 XX Shkencore Ndërkombëtare ISSN: 2337-0521, 

Doi 80024813, Prill 2019 me qellim promovimin e kërkimit shkencor aplikativ, ku stafi akademik mund të bëjë kërkim 

shkencor për biznese apo institucione të caktuara; kërkimit shkencor per mësimdhënien dhe gjithashtu ndihmon në 

gjetjen dhe lehtësimin e komunikimit midis kërkuesit dhe bizneseve apo institucioneve.  

Në kuadër të marrëveshjes me Institutin për Kërkime dhe Zhvillim Rajonal Universiteti Malit të Zi është organizuar 

konferenca XI Shkencore Ndërkombëtare.  

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2018/06/ICES-VI-AGENDA
http://iipccl.org/wp-content/uploads/2018/06/ICES-VI-AGENDA
http://www.globalimpactfactor.com/academic-journalinterdisciplinarystudies
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Në kuadër të marrëveshjes me Qëndrën Kërkimore dhe Shkencore: Mediterranean Social Science Research, TBU 

vazhdon bashkëpunim me Universitetin La Sapienzza, Romë.  

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 

kod iv. ISSN 2410-759X, e cila botohet në Austri 3 herë në vit (Janar, Maj dhe Shtator).  

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

shkencore me proçesin 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.  

• 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 të punëve shkencore dhe botimeve që bën pedagogu, për të përcjellë dhe marrë 

opinionet e studentëve. 
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• 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.  

Përmirësime kurrikulare dhe aktivitete extra kurrikulare.: Sikurse çdo vit akademik, TBU ndërtoi një plan pune që 

përfshiu përmirësime kurrikulare dhe aktiviteteve ekstra kurrikulare, që janë në shërbim të drejtpërdrejtë të formimit 

profesional të studentëve duke zhvilluar tek ata njëkohësisht, si njohuritë bazë dhe shprehitë praktike. Në organizimin e 

kurikulave mësimore TBU synoi të aplikojë modelet e kombinuara të njohurive themelore së bashku me rubrikat ushtrime, 

detyra dhe punë në grup. Kjo metodë e bën më atraktive orën e mësimit dhe studentët angazhohen më shumë gjatë orës 

mësimore duke praktikuar njohuritë e fituara në auditor me shembuj ose analiza të bizneseve reale. Objektiv i 

rëndësishëm për mësimdhënien dhe mësimnxënien ishte përmirësimi i kurikulave të programeve mësimore në vitin 

akademik 2018-2019, duke futur lëndë të reja, por edhe duke bërë ndryshime në strukturën e lëndëve që ofrohen për çdo 

vit. Kjo në shërbim të përshtatjes më të mirë të lëndëve me profilin e studimeve dhe gjithashtu ofrimin e larmishëm të 

kurikulave për studentët me njohuri të dobishme për ti bërë më të aftë në situata konkrete praktike. Mund të përmendim:  

 Në programet Master” ne Administrim Biznesi” pervec lendes “Manaxhimi i Projekteve” per here te pare u zhvillua 

lenda “Monitorimi dhe Vlerësimi i Projektit”; 

 Në Fakultetin e Drejtësisë u bënë disa përmirësime të silabuseve të lëndëve ekzistuese, si edhe u shtua lënda 

“Hyrje në Logjikën Formale” duke i paraprirë kalimit të pritshëm në sistemin e integruar 5 vjecar.  

Propozimet për këto ndryshime u prezantuan nga njësitë bazë me arsyetimin dhe shpjegimet përkatëse, dhe u 

reflektuan në planet mësimore të vitit akademik të cilat u aprovuan nga senati.  
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TBU gjithashtu ka pasur gjithmonë si objektiv ofrimin për studentët të trajnimeve extra kurikulare. Në vitin akademik 

2018-2019 të gjithë studentët e vitit të parë bachelor, krahas lëndës "Software aplikative" që zhvillojnë sipas programit 

të shkollës u trajnuan gjithashtu për platformën EiPass dhe u bënë gati për të dhënë provim. Ndërkaq, 18 studentë të 

vitit të tretë bachelor, profili Kontabilitet Finance u trainuan në TBU për softwaring financiar ALFA Web dhe pas testimit 

morën certifikatën e aftësisë nga kjo kompani. Edhe gjatë vitit 2018-2019, sikurse në 2017-2018, vijoi trainimi i 

studentëve bachelor të Fakultetit të Drejtësisë nga qendra e trainimeve "Praktikë Juridike" sipas tre programeve të 

përshtatura për vitin e parë, të dytë dhe të tretë. Krahas këtyre trajnimeve afatgjata, mesatarisht çdo dy (2) javë, në 

TBU janë zhvilluar aktivitete një ditore ekstra kurikulare me tematika të ndryshme nga ekspertë dhe personalitete të 

fushave respective. 

Përmirësim i infrastruktures logjistike dhe administrative; Përmirësimi i infrastrukturës në shërbim të faciliteteve 

logjistike për të ndihmuar dhe mbështetur studentët në realizmin e detyrave apo projekteve studimore pjesë e zhvillimit të 

tyre akademik apo pedagogët në fushën e 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 dytësor në terma të infrastrukturës janë edhe 

partneritetet e kërkimit shkencor të zhvilluara si nga departamentet ashtu dhe qëndra kërkimore me aktorë të jashtëm si: 

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 2018-2019) si 

dhe projekte kërkimore ndërkombëtare rajonale (Western 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 
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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 Businesss Magazine (në formatin elektronik) si dhe Scan 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 veçori 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 kërkimit 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 21 studentë e 

TBU kanë akses falas në internet, nëpermjet kompjuterave në shkollë por edhe wireless në të gjitha ambientet e saj. 

Përfshirja dhe përfaqësimi i zërit studentor në strukturat e sigurimit të cilësisë së brendshme të TBU-së: 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 studentore. Zgjedhjet për Këshillat Studentore ne TBU, u realizuan në fillim të Vitit 

Akademik 2018-2019. Studentët në TBU, kanë patur gjithmonë përfaqesuesit e tyre në organet kolegjiale të TBU-së. 

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 

Brendshëm të Cilësisë (NJSBC), studentët dhe përfaqësuesit e tyre në organet kolegjiale, kanë pasur gjithmonë një zë të 

rëndësishëm në të gjitha çështjet që janë të rëndësishme për ta. Për vitin akademik 2018-2019, studentët kanë 
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përfaqësuesit e tyre jo 26 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. 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë: 

Msc. Elida Motro(Iljazi)- Përgjegjëse 

Prof As. Jordan Daci – Anëtar 

Ejona Fetahu – Anëtar 

 

   


