
Mbledhje të SENATIT 
2011 - 2018 

 
 

Senati: 5.04.2011 
1. Diskutime mbi përmbledhjen e analizës së pyetësorit me studentët, realizuar nga Qendra e 
Vlerësimit të Cilësisë. 
2. Paraqitje e gjendjes së performancës së personelit mësimdhënës, diskutime. 
3. Miratim propozime për hapjen e programeve të reja në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara. 
 
 Senati: 2.06.2011 
1. Mbi zhvillimin e deritanishëm të programeve Master (material i përgatitur me kërkesë të 
Kryetarit të Bordit për marrje në analizë në Bord, diskutime, plotësime, vërejtje). 
2. Rezultate të organizimin e kërkimit në UMB sipas vendimeve të mëparshme dhe aspekte të 
ristrukturimit të tij; plotësime nga departamentet për realizimet. 
 
 Senati: 14.09.2011 
1. Miratim i Rregullores Akademike. 
2. Miratim i Rregullores së Transferimeve. 
3. Miratim i planeve mësimore të riorganizuara (Ba, FT) 
 
 Senati: 6.12.2011 
1. Miratim i planeve të reja mësimore të sistemit PT. 
2. Informacion mbi plotësimin e syllabuseve të planeve të reja mësimore. 
 
 Senati: 18.09.2012 
1. Miratim i përbërjes në personel akademik i fakulteteve dhe departamenteve sipas strukturës së 
miratuar nga MASH. 
2. Informacion mbi organizimin e sektorit të kërkim-zhvillimit të lidhur me UMB si Njësi 
Universitare Private dhe miratim i ngritjes së saj. 
3. Miratim i përbërjes në personel të njësive kërkimore-zhvillimore në institucion. 
 
 Senati: 5.12.2012 
1. Mbi fillimin e vitit të ri akademik 2012 – 2013 në UMB. 
2. Shqyrtim i Manualit te Stafit Akademik 
 
 Senati: 28.02.2013 
Shqyrtim e miratim propozime për programe të reja studimi, në zbatim të Platformës Zhvillimore 
Institucionale. 
 
 Senati: 24.04.2013 
1. Konkluzione nga rezultatet e semestrit të I-rë të vitit mësimor 2012 – 2013. 
2. Mbi ndryshimin e nivelit të kërkuar të njohurive në gjuhën angleze për të diplomuarit Master 
në UMB. 
 

Senati 23.10.2013 



Analizë e punës përgjatë vitit akademik 2012 – 2013. 
 
 Senati: 25.11.2013 
Mbarëvajtja e programeve Master në UMB. 
 
 Senati: 25.03.2014 
Ndërtim strukturash operacionale. 
 
 Senati: 21.04.2014 
Aktiviteti kërkimor shkencor për vitin 2013 në UMB. 
 
 Senati: 31.07.2014 
Miratim i strukturës institucionale dhe të dokumenteve përkatëse. 
 
 Senati: 2.09.2014 
Për masat që duhen marrë për zbatimin e Udhëzimit Nr. 25, datë 11.08.2014 të Ministres së 
Arsimit dhe Sportit “Për procedurat që do të ndiqen për organizimin e procesit të transferimit të 
studentëve nga institucionet e arsimit të lartë të cilëve ju është hequr licenca”. 
 
 Senati …. 
Miratim i Këshillit të Etikës. 
 
 Senati: 23.02.2015 
Miratim propozimi për hapje programesh të reja studimi. 
 
 Senati 9.07.2015 
Miratim i Rregullores Akademike dhe rregulloreve të fakulteteve. 
 
 Senati: 18.09.2015 
1. Miratim i planit të ndryshuar mësimor të Programit të Studimit Edukim Fizik dhe Sporte. 
2. Gjendja e kuorumit të anëtarëve të Senatit dhe plotësimet nevojshme. 
 
 Senati: 27.10.2015 
Disa çështje operative lidhur me programet Master në UMB. 
 
 Senati: 4.11.2016 
1. Miratim i propozimit për mbylljen e dy profileve të Programit të Studimit “Studime 
Evropiane”. 
2. Miratim i planit mësimor të rishikuar për dy profile të Programit “Studime Evropiane” 
3. Shqyrtim propozimi për marrje vendimi për titull “Doktor Honoris Causa” 
 
 Senati: 7.12.2015 
Mbi provimet e formimit të studentëve diplomantë. 
 

Senati: 2.03.2016 
1. Detyrat imediate lidhur me përshtatjen sipas ligjit të ri të arsimit të lartë 



2. Propozim për ndryshime të strukturës për transformimin në “Universitet”. 
3. Ratifikim i disa vendimeve të Rektorit. 
 
 Senati: 11.05.2016 
1. Për rimiratimin e modelit të ri të diplomës së përfundimit të studimeve në Programin e 
Studimit Master Shkencor në Sociologji Zhvillimi Komunitar. 
2. Për miratimin e përbërjes së Këshillit të Etikës. 
3. Për përcaktimin e nivelit të njohjes së gjuhës së huaj mbi bazën e testeve ndërkombëtare. 
 
 Sentati: 15.09.2016 
1. Diskutim dhe miratim për ngritjen e strukturës se re Kolegji Profesional “Barleti”. 
2. Diskutim dhe miratim i projektit të Senatit të ri të institucionit, përgatitur në zbatim të ligjit të 
Arsimit të Lartë. 
 
 Senati: 02.11.2016 
1. Lidhur me pranimet e studentëve që kanë humbur afatin e regjistrimeve. 
 
 Senati: 09.01.2017 
1. Lidhur me saktësimin e kritereve për pranimin e studenteve për vitin mësimor 2016-2017. 
 
 Senati: 24.01.2017 
1. Akordimi i gradës honorifike Doktor Honoris Causa Z. Ismail Seregeldin, Drejtor i 
Bibliotekës së Aleksandërise. 
 
 Senati: 17.02.2017 
1. Tema e diskutimit për miratimin për njësi dhe propozimin e programeve të reja Studimi. 
 
 Senati: 29.03.2017 
1. Për miratimin e kuotave të reja për vitin mësimor 2017-2018, plotësime në vendimet e Senatit 
lidhur me gjuhën e programeve, formën e studimeve dhe njësimin që ofron programi i studimit. 
 
 Senati: 24.05.2017 
1. Për miratimin e Statutit të ri, ripunuar sipas vërejtjeve të dërguar nga MAS për modelin e ri. 
 
 Senati: 06.06.2017 
1. Lidhur me një çështje të dokumentacioneve të lëshimit të diplomës. 
 
 Senati: 06.07.2017 
1. Lidhur me miratimin e diplomave në kuadër të Kolegjit Universitar “Marin Barleti”. 
 
 Senati: 28.08.2017 

1. Lidhur me shqyrtimin dhe miratimin e Rregullores Akademike. 
 
 Senati: 30.08.2017 
1. Në lidhje me regjistrimet për vitin akademik 2017-2018. 
 



 Senati: 15.09.2017 
1. Në lidhje me ngritjen e Komisionit të zgjedhjeve në përputhje me rregulloren e zgjedhjeve të 
ngarkuar në institucion. 
 
 Senati: 21.09.2017 
1. Mbledhje urgjente lidhur me disa shtesa ndihmuese në rregulloren e zgjedhjeve për ta 
përputhur me nevojat e procesit. 
 
 Senati: 28.09.2017 
1. Mbledhje urgjente. 
 
 Senati: 26.10.2017 
1. Lidhur me shpërndarjen e kuotave në programet Master. 
 
 Senati: 07.12.2017 
1. Tema e diskutimit lidhur me rishqyrtim të modelit të Statutit të ri. 
 
 Senati: 08.01.2018 
1. Lidhur me kriteret e pranimit të studentëve të rinj për vitin akademik 2018-2019. 
 
 Senati: 29.01.2018 
1. Lidhur me miratimin e planeve mësimore të formimeve profesionale 2-vjeçare në përberje të 
fakultete të institucionit. 
2. Miratimin e formës së Certifikatës së Kurseve të Trajnimit të Mësuesve nga UMB. 
3. Për qëndrimin institucional lidhur me promovimin e gjuhës së huaj për studentët e 
prapambetur të programeve Master Profesional në UMB të cilëve nuk janë lëshur diplomat deri 
pas hyrjes në fuqi të ligjit të arsimit të lartë. 
 
 Senati: 16.02.2018 
1. Për miratimin e modelit të Diplomës së Programit të Studimit Master Profesional “Mësuesi në 
Edukim Fizik dhe Sporte”. 
2. Marrja e vendimit për një Plan Individual për studentët e programeve të studimit me drejtim 
sportiv në UMB që plotësojnë kriteret e përfitimit të statusit të sportistit të nivelit të lartë. 
 
 Senati: 27.02.2018 
1. Lidhur me riorganizimin e Programit të Studimit Master Profesional “Mësimdhënie e të 
Nxënit; 
2. Riorganzimim (20%) të Programit të Studimit Bachelor në “Edukim Fizik dhe Sporte” 
 
 Senati: 30.03.2018 
1. Diskutim dhe miratim për ngritjen e programe të reja studimi Bachelor (argumente + plane 
mësimore; 
2. Diskutim dhe miratim riorganizimi i Masterit Profesional të programit të studimit “Mësuesi në 
Edukim Fizik dhe Sporte”, në programi studimi në 120 kredite: 
3. Diskutim dhe marrje vendimi lidhur me aktivizimin e programit të studimit Master Shkencor 
“Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte”, për vitin akademik 2018-2019. 



 
 Sentati: 12.4.2018 
1. Mbi ndryshimin  në masën 20% të planit mësimor Bachelor në “Psikologji”; 
2. Shqyrtim dhe miratim i programeve të reja të studimit të Departamentit të Shkencave Politike, 
si proces në vijim i mbledhjes se mëparshme, gjykuar mbi rishikimin e tyre nga njësia përkatëse 
dhe ripropozuar me planet e reja. 
 
 Senati: 24.04.2018 
1. Ngritja e Këshillit të Performacës në institucion; 
2. Propozim për dhënie titulli “Doctor Honoris Causa. 
 
 Senati: 11.05.2018 
1. Miratim i kuotave për vitin akademik 2018-2019. 
 
 Senati: 12.06.2018 
1. Miratim shtesë kuotash për transferime në Programin e Integruar të Studimit Arkitekturë të 
UMB ofruar për vitin akademik 2018-2019. 
 
 Senati: 11.07.2018 
1. Rishqyrtim i çështjes së planit individual për programet EFS, pas disa propozimeve të 
argumentuara të Departamentit përkatës. 
 
 Senati: 18.07.2018 
1. Ngritjen e Këshillit të Etikës dhe Shanseve të Barabarta; 
2. Miratim i Dokumentacionit politik dhe Erasmus+. 
 
 Senati: 04.09.2018 
1 Lidhur me procesin e aplikimeve dhe regjistrimeve në programet Master në UMB. 
 
 Senati: 20.09.2018 
1. Për të diskutuar lidhur me rregullime në planet mësimore të programeve Master në akreditim 
periodik të Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë për programet e studimit Master 
në Administrim Biznesi (me profile). 
 
 Senati: 05.10.2018 
1. Diskutime dhe propozime ardhur nga Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale e Politike 
lidhur me disa ndryshime më planet mësimore të programit Master Profesional në Administrim 
Publik. 
 
 Senati: 15.11.2018 
1. Lidhur me rishikimin dhe plotësimin e Vendimit nr. 26/18, datë 20.09.2018 të Senatit për 
ndarje departamentesh. 
 
Të gjitha mbledhjet janë të dokumentuara me raportet dhe të dhënat. 


