Mbledhje Rektorati 2011-2018
1. Datë 11.05.2011 ‘Takim me profesor Michael Totterdell për kërkimin shkencor”;
2. Datë 31.05.2011 ‘Diskutim rreth kurrikules”;
3. Datë 26.05.2011 “Diskutim rreth kurrikules”
4. Datë 10.03.2011 “Rreth disa problemeve zhvillimore të ditës”;
5. Datë 28.04.2011 “Informacion mbi grupet e punës mbi prezantimin e UMB-së në
shkollat e mesme të vendit”, “Informacion mbi gjendjen e përgatitjes se materialeve te
marketingut te UMB-se”. “Informacion nga dekanët e fakultetit mbi gjendjen e
përgatitjes se kurrikulave të reja”.
6. Datë 21.09.2011 “Caktimin e minoreve për vitin mësimor 2011-2012 dhe shqyrtimin e
ngarkesave mësimore”.
7. Datë 22.12.2011 Rezultatet kryesore të vitit mësimor 2010-2011 dhe kujdeset për vitin e
ri akademik.
8. Datë 25.01.2012 “Lidhur me rezultatet në punën kërkimore për periudhën qershor –
dhjetor 2011”.
9. Datë 21.03.2012 “Lidhur me rezultatet e realizimit të orëve mësimore gjatë semestrit të I,
komente dhe detyra”, “Udhëzime për përgatitjen e fletëpalosjeve dhe materiale publiciteti
për fushatën e mujit Shtator 2012” dhe “Kujtesë lidhur me informacionet që janë dërguar
Rektoratit”.
10. Datë 20.07.2012 “Rezultatet e provimeve të fund-semestrit, të realizimit të ngarkesave
mësimore nga personali akademik.
11. Datë 28.12.2012 “Hartimin e raporteve kërkimore dhe kualifikimin e personelit të çdo
departamenti”, “Plotësimin deri në fund të gjithë silabuseve të lëndeve të parashikuara në
planet mësimore 2011-2012, “Mbi punën përgatitore për organizimin e sesioneve
konferenciale në periudhën mars-maj 2012”, “Paraqitjen skematike dhe disa komente
lidhur me regjistrimin e prezencës në pune të personelit”.
12. Datë 15.02.2013 “Lidhur me kërkimin shkencor gjatë vitit 2012 në institucion”.
13. Datë 19.04.2013 “Lidhur me rezultatet dhe konkluzionet themelore të përfundimit të
Semestrit të parë”.

14. Datë 05.07.2013 “Rezultatet te realizimit të orëve mësimore gjatë semestrit të dytë nga
personeli akademik i brendshëm dhe jashtëm dhe detyrat, “Përmbledhje e përgjithshme e
realizmit vjetor të ngarkesës mësimore nga personeli akademik i brendshëm.
15. Datë 02.09.2013 “Lidhur me trajnimin, përgjatë sesionit të provimeve të vjeshtës, te disa
problemeve të studenteve të viteve të fundit”.
16. Datë 08.10.2013 “Shqyrtimin përfundimtar të tabelës së ngarkesave mësimore për vitin
2013-2014”.
17. Datë 03.12.2013 “Lidhur me disa detyra themelore imediate organizative –akademike ne
institucion”.
18. Datë 08.12.2013 “Dërgohet Manuali i Personelit dhe shtojcat përkatëse”.
19. Datë 31.01.2014 “Situata e frekuentimit të mësimit nga studentët dhe problematikat
lidhur me mungesat gjatë semestrit të parë”.
20. Datë 20.03.2014 ”Ne lidhje me kërkesë për takim pune në kuadër të riakreditimit
institucional”.
21. Datë 28.04.2014 “Lidhur me përgjegjësit e njësive akademike operative dhe listën e
përbërjes së departamenteve”.
22. Date 12.05.2014 “Përcillet materiali i punës lidhur me shqyrtimin e gjendjes së
studenteve te viteve te treta, ne kuadrin e shlyerjes se mangësive të prezencës së tyre
mësimore.
23. Datë 04.07.2014 “Përcillet raporti i kontrollit që u krye nga MAS”.
24. Datë 24.07.2014 “Lidhur me materialin themelor (rindryshim strukture)”.
25. Datë 29.07.2014 “ Lidhur me strukturën e departamenteve”.
26. Datë 28.08.2014 “Lidhur me seancat e konsultimeve pre studentët e viteve të III”.
27. Datë 18.09.2014 “Memo ne lidhje me verifikimin e ligjshmërisë në institucion”.
28. Datë 1.12.2014 “Propozim për ripërtëritje studimesh”.
29. Datë 16.06.2015 “Lidhur me propozimet për kandidaturat për Dekan të Fakulteteve
sipas strukturës së re”.
30. Datë 28.07.2015 “Material përmbledhës për mbledhjen e parë të Rektoratit”.
31. Datë Maj 2015 “Mbi kërkimin shkencor dhe projektet në UMB”.
32. Datë 22.02.2016 “Lidhur me ristrukturimin e UMB-së”.
33. Datë 21.03.2016 “Lidhur me akreditimin institucional”.

34. Datë 28.02.2017 “Për një diskutim dhe pasurim me mendime dhe propozime lidhur me
kuotat që do të ofrojmë për programet tona të studimit.
35. Datë 06. 06.2017 “Diskutim lidhur me problematikat e formave të diplomave”
36. Datë 09.07.2017“Njoftim për mbledhje personali”
37. Datë 24.11.2017 “Takimi mblidhet rreth çështjes së akreditimit për herë të dytë të disa
programeve master”.
38. Datë 4.12.2017 “Diskutim rreth dy çështjeve të rëndësishme administrative për vitin në
vazhdim”.
39. Datë 21.12.2017 “Mbi afatet për detyrat e miratuara të periudhës”.
40. Datë 15.12.2017 “Diskutim lidhur me Draft Raportin e Vlerësimit të jashtëm të
programit të studimit Mësues në EFS”.
41. Datë 24.10.2018 “Raportim mbi përfundimin e planeve mësimore të reja, të modifikuara,
të ripropozuara dhe syllabuseve të tyre/ Detyrat e njësive akademike për promovimin e
vlerave të UMB dhe të ofertës së tij akademike për vitin mësimor 2018-2018/ Mendime
lidhur me përmasimin e gjendjes së bibliotekës .
42. Datë 12.02.2018 “Për përgatitjen e dosjeve të programeve të reja sipas Udhëzimit Nr. 78,
datë 06.02.2018/ Diskutim për miratim i draft Rregullores për studime me Plan Individual
në programin e studimit ‘Edukim Fizik dhe Sporte”/ Lidhur me planin e aktiviteteve
promovuese të departamenteve/ Lidhur me përpilimin e listave të librave për bibliotekën.
43. Datë 21.03.2018 “Lidhur me ngritjen e grupeve të punës për përgatitjen e programeve të
reja”.
44. Datë 13.04.2018 “Informacion nga shefat e departamenteve mbi përgatitjen e
dokumentacioneve për programet e reja / Informacion dhe detyra lidhur me promovimin
e ofertës tonë akademike për vitin mësimor 2018-2019 nga ana e departamenteve/ Disa
orientime lidhur me procesin e vlerësimit të performacës së personelit në institucion.

