Mbledhje të Bordit
të SHLUJ “Universiteti Marin Barleti”
2011 - 2018
12 Dhjetor 2011
Rezultatet kryesore të vitit mësimor 2010 – 2011.
16. 03.2012
1. Drejtimet kryesore të zhvillimeve afatshkurtra e afatmesme institucionale të UMB (diskutim
rreth Platformës së Zhvillimit Strategjik).
2. Elementët themelorë të buxhetit të UMB.
22.06.2012
1. Aktiviteti kërkimor e kumtues i personelit akademik të UMB.
2. Informacion mbi kualifikimin e personelit të ri.
3. Informacion mbi organizimin e doktoratës Clemson në institucion.
11.11.2012
Përfundimet themelore të procesit mësimor në vitin akademik 2011 – 2012 në UMB.
11.12.2016
1. Parashikime të zhvillimeve institucionale në zbatim të strategjisë afatmesme të institucionit:
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara.
2. Shqyrtim i projekt – buxhetit 2012 – 2013.
26.03.2013
Mbi synimet, detyrat dhe aktivitetet për sigurimin e kontingjenteve të studentëve për vitin
mësimor 2013 – 2014 në UMB.
1.10.2013
Mbi ecurinë e programeve Master në UMB në periudhën 2011 – 2013.
23.12.2013
Rezultatet dhe përfundimet kryesore të procesit mësimor për vitin akademik 2012 – 2013.
4.03.2014
1. Struktura e kontingjenteve të reja të studentëve dhe problemet që dalin.
2. Shqyrtim i buxhetit 2013 – 2014.
3.12.2014
Raport mbi konkluzionet e raportit të nëngrupit të punës, i ngritur me Urdhërin Nr. 246, datë
9.06.2014 të Ministres, i cili kreu kontrollin mbi zbatimin e ligjshmërisë në UMB.

19.12.2014
Miratim Statuti i përgatitur për skemën me 4 fakultete.
Janar 2015
Diskutim rreth buxhetit për vitin 2014 – 2015
17.06.2015
Miratim i Statutit të ri, pas riorganizimit me Urdhër Ministri.
14.12.2015
Mbi fillimin e vitit akademik 2015 – 2016 dhe masat për zhvillimin me sukses të tij.
23.02.2016
1. Shqyrtim i buxhetit për përballimin e veprimtarisë akademike 2015 – 2016.
2. Shqyrtim i kandidaturave dhe vendimi për emërimin e Zv. Rektorit.
6.06.2016
Mbi gjendjen e Bibliotekës së SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” dhe masat që duhen marrë për
përmirësime të mëtejshme.
05.12.2016
Mbi situatën e fillimit të vitit akademik 2016-2017 dhe përgatitjet paraprake të realizimit me
sukses të tij.
22.03.2017
Shqyrtimi i buxhetit vjetor të UMB;
Analiza të ndryshme.
22.01.2018
Lidhur me zhvillimet aktuale dhe të ardhmes së afërt të institucionit në zbatim të ligjit të arsimit
të lartë.
18.09.2018
Lidhur me fazën e parë të përgatitjeve për vitin akademik 2018-2019, në kuadrin e vizioneve të
reja të zhvillimeve institucionale.

Të gjitha mbledhjet janë të dokumentuara me raportet dhe të dhënat.

