
I. Dokumentacioni i fazës së dytë 

 

1. Dokumente të përgjithshme* 

a) Propozimin e njësisë bazë ku do të ofrohet programi i studimit; 

b) Projektin kërkimor-shkencor dhe zhvillimit; 

c) Vendimin e Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, që miraton 

hapjen/riorganizimin e programit/eve të studimit. Në rast se propozimi vjen nga një 

institucion publik i arsimit të lartë dhe kërkon financim nga buxheti i shtetit depozitohet 

miratimi paraprak i Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL). Në 

rast financimi nga vet IAL-ja, në vendimin e Bordit të Administrimit të IAL-së duhet të 

jetë e shprehur qartësisht që masa e financimit të plotë gjatë gjithë kohëzgjatjes së 

programit do të mbulohet nga të ardhurat e IAL-së dhe nuk do të kërkohet financim shtesë 

nga buxhetuuyi i shtetit (për IAL-të publike).  

Aktin e miratimit të financimit të projekteve kërkimore-shkencore nga AKKSHI-ja, (në 

rast se ka). 

d) Mandatpagesën për tarifën që paguhet për vlerësimin paraprak nga ekspertët e jashtëm te 

caktuar sipas përcaktimeve në VKM-në nr. 109/2017, të ndryshuar. 

e) Dokumentin e grupimit të njësive bazë (akt marrëveshje/akt i organeve kolegjiale, për 

grupimin e departamenteve/qendrave kërkimore-shkencore ) në institucionin e arsimit të 

lartë, në rast grupimi sipas fushave e nënfushave, të ngjashme ose të përafërta, referuar 

standardeve ndërkombëtare të përcaktuara në propozimin e programit (IAL-të mund t’i 

referohen nënfushave të parashikuara në Manualin e FRASCAT-it, ISCED, etj.) 

 

2. Deklarim për kapacitetet infrastrukturore, si vijon: * 

a) Lista e laboratorëve shkencorë të akredituar ose jo; 

b) Lista e bibliotekave të profilizuara dhe kapaciteti fizik i tyre, i shprehur në vende/poste 

pune-kërkimi; 

c) Lista e arkivave dhe e koleksioneve shkencore; 

d) Lista e abonimeve në revista apo e botimeve shkencore periodike, përshirë  dhe ato 

elektronike. 

              

3. Deklarim për kapacitetet akademike* 

 

a) Lista e personelit akademik të njësisë bazë, apo grupimit të njësive sipas fushave, i 

kategorisë “Profesor”, në momentin e paraqitjes së aplikimit, dëshmitë e titujve akademikë 

dhe kontratat e punës. 

b) Letër angazhimin e personelit akademik me tituj, të njësisë bazë, si drejtues shkencor për 

udhëheqjen e doktorantëve për programet e studimit të doktoratës. 

c) Rregullore e programit të studimeve të doktoratës, e cila përfshin planin e programit  të 

studimit të doktoratës. Studimet e doktoratës ndërtohen mbi programe individuale për 



aftësim të pavarur të kandidatëve në kërkimin shkencor në fushat e përcaktuara nga njësia 

bazë ose njësia kryesore. Ato kanë në themel kërkimin shkencor dhe veprimtaritë 

krijuese.(Rregullorja duhet të jetë konform akteve të brendshme të institucionit dhe VKM 

nr.41/2018 të ndryshuar) 

 

 

4.        (Opsionale vetëm për programe të përbashkëta studimi)  

Në rast bashkëpunimi me një institucion tjetër vendas ose të huaj të arsimit të lartë për 

hapjen/riorganizimin e programeve të përbashkëta të studimit të doktoratës, së bashku me 

dokumentacionin e mësipërm, kërkohet depozitimi në gjuhë shqipe, i përkthyer dhe njehsuar 

me origjinalin të dokumenteve si më poshtë: 

 

i. akti i akreditimit të institucionit partner; 

ii. dokumenti zyrtar i bashkëpunimit (marrëveshje kuadër), ku parashikohet ofrimi i 

programeve të përbashkëta të studimit; 

iii. marrëveshja specifike për programin konkret të studimit, ku të parashikohen modalitetet e 

ofrimit të tij. 

iv. lloji dhe modeli i diplomës i miratuar nga IAL-të. 

 


