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P R O J E K T V E N D I M 
 

Nr._______, datë____________ 
 

PËR 
 

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 112, DATË 23.2.2017, TË 
KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “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 14, 15 e 106, 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 
 

 
V E N D O S I: 

1. Në vendimin Nr.112, datë 23.2.2017, të Këshillit të Ministrave, bëhen ndryshimet dhe 
shtesat si vijon: 

 
a) Pika 3 Kreu I ndryshon, si vijon: 

“Studimet e doktoratës zhvillohen në formën e projekteve individuale kërkimore të 
inkuadruara në grupe kërkimore, me projekte të financuara me fonde të brendshme ose të 
jashtme për IAL-në, të cilat drejtohen nga personeli akademik që mban titullin  “profesor 
i asociuar” ose “profesor” dhe që ka fituar gradën shkencore “doktor” pas mbrojtjes dhe 
miratimit të disertacionit doktoral nga komisioni ad hoc apo juria përkatëse. Në përbërjen 
e grupeve kërkimore përfshihet edhe personeli akademik i kategorisë “lektor” i punësuar 
me kohë të plotë, në përputhje me ekspertizën dhe interesat e tij kërkimore shkencore. 
Numri maksimal i doktorantëve, që mund të udhëheqë (në cilësinë e udhëheqësit të parë, 
në rast bashkëudhëheqjeje) njëkohësisht një anëtar i personelit akademik kudo ku ai kryen 
veprimtarinë e tij akademike është:  
a) 3 (tre), në rastin e personelit akademik që mban titullin “profesor”; 
b) 2 (dy), në rastin e personelit akademik që mban titullin “profesor i asociuar”. ”. 

 
b) Pika 6 Kreu I ndryshon, si vijon: 

“Kriteret bazë, që duhet të plotësojë kandidati përpara mbrojtjes përfundimtare të tezës 
disertacionit janë: 
a) Të ketë përmbushur me sukses detyrimet e formimit metodologjik dhe teorik të vitit të 

parë të përcaktuara në rregulloren e studimeve të doktoratës; 
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b) Të ketë botuar, ose pranuar për botim, së paku 1 (një) artikull shkencor në një revistë 
shkencore të rankuar në Journal Citation Reports – Clarivate Analytics ose Scopus (Q1, Q2, 
Q3) ku është, së paku, autor i dytë; 

c) Të ketë mbrojtur me sukses tezën e disertacionit pranë njësisë bazë ku strehohet grupi 
kërkimor.”. 

c) Pika 5 Kreu II ndryshon, si vijon: 
“Personeli akademik, që aplikon për titullin “profesor i asociuar”, duhet të shfaqë zotërim 
të plotë të fushës së tij kërkimore, e cila reflektohet në realizimin e detyrimeve të 
mëposhtme: 

a) Ka zhvilluar një periudhë të pandërprerë studimore ose mësimdhënëse të paktën 
1 (një) mujore në një IAL në vendet anëtare të BE-së, OECD-së ose G20-ës;  

b) Ka botuar, së paku, 5 (pesë) artikuj shkencorë në revista shkencore të indeksuara. 
Së paku, 3 (tre) prej artikujve të jenë botuar në revista shkencore ndërkombëtare 
me faktor impakti, të rankuara nga Journal Citation Reports – Clarivate Analytics 
ose Scopus (Q1 ose Q2). Kur këta artikuj janë në bashkautorësi, kandidati duhet 
të jetë të paktën autor i dytë. Kandidati duhet të jetë autor i vetëm ose i parë në, të 
paktën, 3 (tri) artikuj shkencorë të paraqitur për fitimin e  titullit.”. 
 

d)  Pika 6 Kreu II, pika a) ndryshon, si vijon: 

a) Botimi i 1 (një) monografie shkencore, e botuar pas fitimit të gradës shkencore 
e botuar pas fitimit të gradës “profesor i asociuar” brenda ose jashtë vendit, e cila 
duhet të përmbushë kushtet e origjinalitetit dhe duhet të jenë vlerësuar në përmbajtje 
si punim shkencor nga, të paktën, 2 (dy) vlerësues të pavarur të fushës kërkimore-
shkencore, dhe të jetë pranuar nga njësia bazë që mbulon fushën e kërkimit. 
Monografia shkencore e botuar jashtë vendit konsiderohet e vlefshme nëse shtëpia 
botuese është e rankuar nga SENSE Ranking of Academic Publishers, në kategorinë 
A, B ose C. Monografitë konsiderohen të ndryshme ndërmjet tyre kur ndryshojnë në 
përmbajtje me, të paktën 70%. Monografia e botuar brenda vendit duhet të jetë e 
vlerësuar në përmbajtje si punim shkencor nga të paktën 2 (dy) “profesor” të fushës 
kërkimore – shkencore, nga të cilët, të paktën njëri prej tyre duhet të jetë nga vendet 
e BE-së, OECD –së ose G20.  

 
e) Pika 8 Kreu II shfuqizohet.  
f) Pika 3c Kreu III shfuqizohet 
g) Pika 4 Kreu III ndryshon, si vijon: 

 
“Personeli akademik, i cili aplikon për titullin “profesor”, duhet të shfaqë zotërim të plotë të 
fushës së tij kërkimore, e cila reflektohet në realizmin e detyrimeve, si më poshtë: 

a) Ka zhvilluar një periudhë të pandërprerë studimore ose mësimdhënëse te paktën 3 
(tre) mujore në një IAL në vendet anëtare të BE-së, OECD-së ose G20-ës;  
b) Ka botuar, së paku, 7 (shtatë) artikuj shkencorë në revista shkencore të indeksuara. 
Së paku, 4 (katër) prej artikujve të jenë botuar në revista shkencore ndërkombëtare me 
faktor impakti, të rankuara nga Journal Citation Reports – Clarivate Analytics ose 
Scopus (Q1 ose Q2). Kur artikujt janë në bashkautorësi, kandidati duhet të jetë të paktën 
autor i dytë. Kandidati duhet të jetë autor i parë në, të paktën, 4 (katër) artikuj shkencorë 
të paraqitur për fitimin e titullit.” 

h)  Pika 5 Kreu III ndryshon, si vijon: 
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“Parashikimet e Pikës 6 Kreu II zbatohen edhe për fitimin e titullit akademik 
“Profesor”.”. 

i) Pika 7 Kreu III shfuqizohet 
2. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

dhe 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”. 

 
 

K R Y E M I N I S T R I 
 

EDI RAMA 
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