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NJOFTIM 

PËR 

HAPJEN E RREGJISTRIMEVE PER APLIKIM PËR ANËTAR  

TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME 

 

Në zbatim të nenit 26 të Statutit të UST-së si dhe në vijim të Vendimit të Senatit 

Akademik nr. 31 datë 12/03/2021 “Mbi një ndryshim në Vendimin nr. 6 datë 

22.01.2021 të Senatit Akademik për ngritjen e Komisionit të Përhershëm të Sigurimit 

të Standarteve të cilësisë, botimeve dhe projekteve shkencore”, të Vendimit të Senatit 

Akademik nr. 68 datë 23/04/2021 ‘Për ngritjen e Komisionit të Mbarëvajtjes së 

Veprimtarisë dhe të Marrëdhënieve me Studentët”, të Vendimit të Senatit Akademik 

nr. 69 datë 23/04/2021 “Për ngritjen e Komisionit të Përshershëm të Kurrikulave”, të 

Vendimit të Senatit Akademik nr. 70 datë 23/04/2020 “Për hapjen e proçesit për 

aplikim të kandidatëve të Komisionit të Sigurimit të Standarteve të Cilësisë, Botimeve 

dhe Projekteve Shkencore, Komisionit të Kurrikulave si dhe Komisionit të 

Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët, në Universitetin e 

Sporteve të Tiranës”, të Vendimit të Senatit Akademik nr. 79 datë 29/04/2021 “Për 

shtyrjen e afatit të aplikimit për kandidatët e Komisioneve të Përhershme në UST”, 

ftohen stafi akademik i njësive kryesore të UST-së, stafi administrativ, stafi ndihmës 

akademik me karakter administrativ si dhe studentët e fakulteteve për të paraqitur 

vetkandidimin e tyre si anëtarë të komisioneve të përhershme :  

 

1- KOMISIONI I SIGURIMIT TË STANDARTEVE TË CILËSISË,  

BOTIMEVE DHE PROJEKTEVE SHKENCORE 

Përbëhet nga:  

- 2 (dy) anëtar të stafit akademik të IKSHS që i përkasin kategorisë “Profesor”; 

- 1 (një) anëtar nga çdo njësi kryesore FSHL, FVFR dhe FSHR që i përkasin 

kategorisë “Profesor”;  

- Administratori i UST-së; 

- 1 (një) anëtar i zgjedhur nga përfaqësuesit e studentëve.  

 

 

2- KOMISIONI I KURRIKULAVE 

Përbëhet nga:  

- 3 (tre) anëtar nga stafi akademik që i përkasin kategorisë “Profesor”;  

- 1 (një) anëtar përfaqësues nga njësia që mbulon zhvillimin e kurrikulës dhe 

sigurimit të cilësisë; 

- 1 (një) anëtar i zgjedhur nga përfaqësuesit e studentëve.  
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3- KOMISIONI I MBARËVAJTJES SË VEPRIMTARISË DHE  

MARRËDHËNIEVE ME STUDENTËT 

Përbëhet nga :  

- 1 (një) anëtar nga çdo njësi kryesore FSHL, FVFR dhe FSHR; 

- 1 (një) anëtar punjonës ndihmës akademik me karakter administrativ nga 

drejtoria që mbulon marrëdhëniet me studentët, Alumni-n, koordinimin dhe 

komunikimin;  

- 1 (një) anëtar i zgjedhur nga përfaqësuesit e studentëve.  

 

 

 Kandidatët e interesuar në momentin e aplikimit duhet të cilësojnë qartë emrin 

e komisionit ku do të vetëkandidohen.  

 

 Dorëzimi i kërkesës për vetkandinim në një nga Komisionet e Përheshme të 

stafit akademik, stafit administrativ, ndihmës akademik me karakter 

administrativ dhe studentëve të UST bëhet pranë zyrës së Sekretarit të Senatit 

Akademik Prof.Asc.Dr. Robert ÇITOZI deri më datë 05/05/2021 në orarin 

10:00-12:00. 

 

 

                                         

                      SEKRETARI I SENATIT AKADEMIK 

 

Prof. Asc. Dr. Robert ÇITOZI 

  


