
VENDIM Nr. 112, datë 23.2.2018 
 

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR FITIMIN E GRADËS SHKENCORE 
“DOKTOR” DHE TË STANDARDEVE SHTETËRORE PËR FITIMIN E TITUJVE 

AKADEMIKË “PROFESOR I ASOCIUAR” DHE “PROFESOR” 
 

VENDIM Nr 808 datë 11.12.2019  
 

PER NDRYSHIME NE VENDIMIN Nr. 112, datë 23.2.2018  
PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR FITIMIN E GRADËS SHKENCORE 

“DOKTOR” DHE TË STANDARDEVE SHTETËRORE PËR FITIMIN E TITUJVE 
AKADEMIKË “PROFESOR I ASOCIUAR” DHE “PROFESOR” 

 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 60, pika 3, e 79, pika 7, të ligjit nr. 

80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën 

e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave 
 

 
VENDOSI: 

 
KREU I  

KRITERET PËR FITIMIN E GRADËS SHKENCORE “DOKTOR” 
 

1. Studimet për gradën shkencore “doktor” zhvillohen me kohë të plotë pranë njësisë bazë ose 
me kohë të zgjatur, në ato raste kur doktoranti është i punësuar si personel akademik në një 
institucion tjetër të arsimit të lartë apo si personel kërkimor në një institucion të kërkimit bazë ose të 
zbatuar, pranë institucioneve të arsimit të lartë të llojit “universitet” ose “akademi”, të cilat 
plotësojnë kriteret ligjore dhe ato të përcaktuara në këtë vendim.  

2. Grada shkencore “doktor” fitohet pas mbrojtjes me sukses të tezës së disertacionit, në përfundim 

të studimeve të doktoratës në fushën e arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor, sipas kritereve dhe brenda 

afateve të përcaktuara nga legjislacioni për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor.  
3. Studimet e doktoratës zhvillohen në formën e grupeve kërkimore, që drejtohen nga personeli 

akademik, që ka titullin akademik “profesor i asociuar” ose “profesor”. Numri i doktorantëve në 
përbërje të secilit grup kërkimor, i cili përfshin të gjitha udhëheqjet që personeli akademik ndjek në 
të gjitha institucionet e arsimit të lartë ku ai është i angazhuar, është:  

a) jo më shumë se 3 (tre), në rastin e personelit akademik që mban titullin “profesor”; 
b) jo më shumë se 2 (dy), në rastin e personelit akademik që mban titullin “profesor i 
asociuar”; 
a) jo më shumë se 7 (shtatë), në rastin e personelit akademik që mban titullin “profesor”; 
b) jo më shumë se 5 (pesë), në rastin e personelit akademik që mban titullin “profesor i asociuar”;  
c) jo më shumë se 3 (tre), në rastin kur personeli akademik, që ka titullin akademik “profesor i 

asociuar” ose “profesor”, është i angazhuar me kohë të pjesshme. 
   
4. Kandidati aplikon individualisht në programin e studimit të miratuar në fushat e kërkimit shkencor, 

të ofruara nga njësia bazë ose njësia kryesore. Njësia bazë miraton programet individuale të kërkimit të 

kandidatëve vetëm për ato fusha, të cilat u përkasin programeve të miratuara të doktoratës që ajo ofron. 

Kur fushat e kërkimit janë të ndërthurura ndërmjet dy ose më shumë njësive bazë, njëra prej njësive bazë 

caktohet përgjegjëse për ofrimin e programit të kërkimit të kandidatit, në dakordësi ndërmjet tyre. 

5. Njësia kryesore, në rregulloren e ciklit të tretë të studimeve, përcakton kriteret specifike:  



a) që kandidati duhet të plotësojë për t’u pranuar apo për të transferuar studimet në programin e 
studimit, sipas fushës së kërkimit;  

b) për vlerësimin vjetor të ecurisë së kandidatëve dhe vazhdimin e punës për zhvillimin e 
projektit kërkimor gjatë periudhës së studimeve të doktoratës; 

c) që kandidati duhet të plotësojë përpara mbrojtjes përfundimtare të tezës së disertacionit;  
ç) kur studimet e doktoratës ndërpriten, shtyhen ose pezullohen; 

d) për afatet e pagesës për të gjithë ciklin e programit. 

6. Kriteret bazë, që duhet të plotësojë kandidati përpara mbrojtjes së disertacionit, janë:  
a) Të ketë realizuar si autor i parë ose i dytë, kur autori i parë është udhëheqësi shkencor, së paku 3 

(tre) referime, 2 (dy) nga të cilat të jenë mbajtur në veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, 

konferencë, kongres), në një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, OECD-së ose G20-ës, të 

pranuara në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe të botuara në “Proceedings”, të indeksuar me 

kod ISBN ose ISSN;  
b) Të ketë botuar, së paku, 3 (tre) artikuj shkencorë në revista shkencore në revista të 

shkencore, nga të cilët 1 (një) të jetë botuar osr pranuar për botim në revista shkencore të 
rankuara në Journal Citation Reports ose Scopus , ku është , së paku, autor i dytë. 

 Të ketë botuar, së paku, 3 (tre) artikuj shkencorë në revista shkencore, nga të cilët 2 (dy) të 
jenë botuar ose pranuar për botim në revista të indeksuara të vendeve të OECD-së, BE-së ose G20-
ës, me bord editorial, ku, së paku, në njërin prej tyre të jetë autor i parë dhe në tjetrin autor i dytë. 

  
7. Kandidati harton disertacionin sipas formatit të miratuar në rregulloren e ciklit të tretë të 

studimeve. Disertacioni duhet të sjellë risi teorike dhe/ose empirike në fushën përkatëse të kërkimit, 
si dhe të jetë një kontribut në avancimin e njohurive shkencore. Disertacioni hartohet në gjuhën 
shqipe dhe një përmbledhje e tij (2000–4000 fjalë) në një nga pesë gjuhët e Bashkimit Evropian: 
anglisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht, italisht, në format të shtypur dhe elektronik. Disertacioni 
miratohet nga udhëheqësi shkencor përpara dorëzimit.  

8. Kandidati dorëzon disertacionin, siç përcaktohet në pikën 7 të këtij kreu, së bashku me dosjen, pranë 

drejtuesit të njësisë kryesore, i cili ia përcjell për vlerësim njësisë bazë, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga 

data e dorëzimit. Pas vlerësimit nga njësia bazë, disertacioni dhe dosja e kandidatit i përcillen Komisionit për 

Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor”, brenda 30 (tridhjetë) ditëve. Komisioni, nëse e vlerëson pozitivisht 

dosjen, brenda 30 (tridhjetë) ditëve ngre jurinë për vlerësimin e disertacionit. Juria cakton datën e mbrojtjes së 

disertacionit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga formimi i saj. Disertacioni prezantohet para jurisë, e cila e 

vlerëson atë. Juria harton raportin e vlerësimit dhe ia dërgon Komisionit për Dhënien e Gradës Shkencore 

“Doktor”, i cili, brenda 10 (dhjetë) ditëve, merr vendimin për dhënien e gradës shkencore “doktor” dhe ia 

përcjell për procedura të mëtejshme drejtuesit të njësisë kryesore.  
9. Nëse njësia bazë jep vlerësim negativ për disertacionin dhe/ose dosjen, kandidati ka të drejtë të 

riparaqesë disertacionin dhe/ose dosjen të plotësuar pas një periudhe jo më të shkurtër se 3 (tre) muaj. 

10. Komisioni për Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor”, i cili monitoron procesin për dhënien e 

gradës shkencore “doktor”, përbëhet nga jo më pak se 5 (pesë) anëtarë të zgjedhur të njësisë kryesore ku 

ofrohet programi i doktoratës, që kanë titullin akademik “profesor i asociuar” ose “profesor”.  
11. Juria për mbrojtjen e gradës shkencore “doktor” ngrihet nga Komisioni për Dhënien e Gradës 

Shkencore “Doktor” dhe ka në përbërje 5 (pesë) anëtarë, nga të cilët, të paktën 2 (dy) anëtarë u përkasin 

njësive bazë nga institucione homologe, vendëse ose të huaja. Dy anëtarë të jurisë caktohen oponentë për 

vlerësimin e disertacionit, njëri prej të cilëve i përket njësive bazë nga institucione homologe, vendëse ose të 

huaja. Anëtarët e jurisë propozohen nga njësia bazë, me miratimin e drejtuesit të njësisë kryesore. Numri  
i anëtarëve të propozuar është jo më pak se 8 (tetë).  



12. Lista e të diplomuarve në programet e ciklit të tretë përcillet nga institucioni i arsimit të lartë 
në ministrinë përgjegjëse për arsimin, për t’u pasqyruar në regjistrin shtetëror të gradave shkencore e 
titujve akademikë dhe në regjistrat përkatës të IAL-së. Në përfundim të studimeve lëshohet diplomë 
për dhënien e gradës shkencore “doktor”, e nënshkruar nga drejtuesi i njësisë kryesore dhe rektori.  

13. Procedura më të detajuara për fitimin e gradës shkencore “doktor” përcaktohen në statutin e 

institucionit të arsimit të lartë (IAL) dhe rregulloren e ciklit të tretë të studimeve, në përputhje me 

standardet shtetërore të cilësisë. 
 
 

KREU V  
DISPOZITA TË FUNDIT DHE KALIMTARE 

 
1. Institucioni i arsimit të lartë mund të akordojë titullin “Doctor Honoris Causa” për figura të shquara të 

shkencës e shoqërisë, brenda dhe jashtë vendit, për kontribut të veçantë në zhvillimin e arsimit e të shkencës, 

si dhe në zhvillimin e vendit tonë në tërësi. Ky titull jepet me vendim të Senatit Akademik të 
institucionit, pasi merret pëlqimi i ministrisë përgjegjëse për arsimin. Numri i titujve “Doctor Honoris 
Causa” që një IAL mund të akordojë, si rregull, nuk mund të jetë më shumë se 2 (dy) në vit.  

2. Institucioni i arsimit të lartë, në rregulloren e brendshme, përcakton procedurën dhe kriteret 
për fitimin e titullit “Professor Emeritus” nga anëtarët e personelit akademik që mbajnë titullin 
“profesor”, pas daljes së tyre në pension, pasi merret pëlqimi i ministrisë përgjegjëse për arsimin.  

3. Lista e plotë e revistave shkencore, të botuara brenda vendit, botohet në muajin shkurt të çdo 
viti nga ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të 
Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI).  

4. Kandidatët e regjistruar në programet e studimit të ciklit të tretë, përpara hyrjes në fuqi të këtij 
vendimi, përmbushin kriteret e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi në momentin e regjistrimit në 
programin e studimit të ciklit të tretë.  

5. Kandidatët, të cilët kanë filluar procedurën për marrjen e gradës shkencore “doktor”, e përfundojnë 

atë sipas procedurave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, në momentin e fillimit të procedurës. 

6. Kandidatët, të cilët nuk kanë filluar procedurën e marrjes së gradës shkencore “doktor”, do të 
ndjekin procedurën e përcaktuar në këtë vendim.  

7. Kandidatët, të cilët kanë filluar procedurën për marrjen e titujve akademikë dhe kanë kaluar 
fazën e miratimit nga Këshilli i Profesorëve, e mbyllin procedurën për marrjen e titullit akademik 
sipas kritereve të legjislacionit në fuqi në momentin e dorëzimit të dosjes në Këshillin e Profesorëve. 
Këta kandidatë ndjekin procedurat e përcaktuara në këtë vendim për fazën përfundimtare në 
Komisionin për Promovimin e Personelit Akademik.  

7. Kriteret dhe procedurat për fitimin e gradës shkencore “doktor” dhe të titujve akademikë “profesor  
i asociuar” dhe “profesor”, për fushat akademike ushtarake, të policisë, të arteve dhe të sportit, 
rregullohen me vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave.  

9. Përjashtimisht për vitin 2018, afati i përcaktuar në pikën 3, të këtij kreu, është muaji qershor 2018.  
10. Vendimet e Këshillit të Ministrave, nr. 467, datë 18.7.2007, “Për përcaktimin e kritereve dhe 

të procedurave për kualifikimin shkencor e pedagogjik të personelit akademik”, të ndryshuar, dhe nr. 
864, datë 5.12.2007, “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në institucionet publike të 
arsimit të lartë dhe përcaktimin e kushteve që duhet të plotësojë studenti për marrjen e diplomës për 
gradën shkencore “doktor”, të ndryshuar, shfuqizohen.  

11. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Agjencia Kombëtare për Kërkimin 
Shkencor dhe Inovacionin dhe institucionet e arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
KRYEMINISTRI  

Edi Rama 


