UDHËZIM
Nr.5, datë 22.1.2008
PËR PËRCAKTIMIN E STANDARDEVE AKADEMIKE TË NEVOJSHME PËR HAPJEN,
MBYLLJEN DHE RIORGANIZIMIN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË DOKTORATËS, SI
DHE TË ELEMENTEVE BAZË SIPAS TË CILAVE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË
DUHET TË PËRGATISIN RREGULLOREN PËRKATËSE
Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës, të ligjit nr.9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, vendimit nr.864, datë 5.12.2007 të Këshillit të Ministrave “Për
hapjen e programeve të studimit të doktoratës në institucionet publike të arsimit të lartë dhe përcaktimin e
kushteve, që duhet të plotësojë studenti, për marrjen e diplomës për gradën shkencore “Doktor”, dhe
vendimit nr.467, datë 18.7.2007 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave
për kualifikimin shkencor e pedagogjik të personelit akademik”,
UDHËZOJ:
1. Programet e studimit të doktoratës, përcaktuar në pikën 1.3.1 të nenit 26 të ligjit nr.9741, datë
21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përbëjnë nivelin e tretë të
formimit universitar, në përfundim të të cilit jepet diploma për gradën shkencore “Doktor”.
2. Programet e studimit të doktoratës zhvillohen në universitete, akademi apo qendra
ndëruniversitare (më poshtë do të përdoret vetëm termi universitete), sipas listës së përcaktuar në pikën
1.3 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.467, datë 18.7.2007 “Për përcaktimin e kritereve dhe të
procedurave për kualifikimin shkencor e pedagogjik të personelit akademik”.
3. Programet e studimit të doktoratës organizohen si rregull brenda një projekti të madh kërkimordidaktik e kulturor dhe realizohen në koordinim me zhvillimin e dokumentuar të aktiviteteve të kërkimit të
njësisë apo institucionit përkatës.
4. Programet e studimit të doktoratës mund të jenë edhe ndërdisiplinore ose të përbashkëta.
5. Objektivat formues të programeve të studimit të doktoratës duhet të jenë të gjera, të motivuara
dhe të lidhura me orientimet shkencore në fushën e zgjedhur apo në fushat e zgjedhura në rastin e
doktoratave dy a më shumë disiplinore.
6. Programet e studimit të doktoratës përmbajnë aktivitete didaktike të formimit të thelluar teorik,
përvetësimit të metodologjive të kërkimit dhe të teknikave operative specifike, të realizuara këto
nëpërmjet moduleve mësimore, seminarëve me kualifikim të lartë, stazhit apo praktikave pranë
strukturave të kualifikuara etj. Aktivitetet e mësipërme duhet të jenë të përcaktuara qartë, të lidhura me
objektivat formues të programit të studimit të doktoratës dhe konkretisht të verifikueshme.
7. Programet e studimit të doktoratës përfshijnë kërkim shkencor dhe veprimtari krijuese të
pavarur, si bazë për përpunimin e tezës së doktoratës, rezultatet dhe mbrojtja e suksesshme e së cilës çojnë
në fitimin e titullit “Doktor”.
8. Një njësi mund të formulojë propozimin për hapjen e programeve të studimit të doktoratës, kur
plotëson standardet e mëposhtme:
a) Prani të personelit akademik me titull “Profesor”, Profesor i asociuar” ose me gradë shkencore
“Doktor” fituar në universitete perëndimore dhe më së paku dy vjet eksperiencë mësimore-kërkimore
postdoktorale.
b) Numër të nevojshëm të personelit akademik për të kryer udhëheqjen e çdo studenti të
doktoratës në aktivitetet e kërkimit dhe detyrat respektive didaktike.
c) Struktura specifike operative dhe kërkimore për aktivitetet e parashikuara në programin e
studimit (laboratorë, biblioteka, studime etj.).
d) Burime financiare mbështetëse.
e) Bashkëpunim me universitete të huaja apo subjekte publike e private të kërkimit që garantojnë
programe të shkëmbimit të personelit akademik dhe studentëve të doktoratës.
f) Modalitetet e verifikimit të veprimtarisë kërkimore apo krijuese të studentëve të doktoratës,
veçanërisht lidhur me përgatitjen e tezës së doktoratës.

9. Përgjegjësia për organizimin dhe drejtimin e programeve të studimit të doktoratës, sipas pikës 1
të nenit 19 të ligjit për arsimin e lartë, i ndryshuar, është e këshillit të profesorëve të njësisë kryesore
përgjegjëse ku zhvillohen këto programe studimi.
10. Universitetet përcaktojnë me rregullore të veçantë organizimin dhe funksionimin e
programeve të studimit të doktoratës, ku duhet të parashikohen:
a) Modalitetet për hapjen, mbylljen dhe riorganizimin e programeve të studimit të doktoratës.
b) Organet përgjegjëse për menaxhimn e programit të studimit të doktoratës.
c) Kriteret e pranimit në programin e studimit të doktoratës të atyre që zotërojnë një diplomë të
nivelit të dytë, diplomë të integruar të nivelit të dytë, diplomë sipas sistemit të vjetër apo titull akademik
ekuivalent të fituar jashtë vendit dhe të njohur nga organet kompetente, brenda datës 30 shtator të vitit kur
shpallet konkursi i pranimit.
d) Modalitetet për përzgjedhjen nga këshilli i profesorëve të njësisë kryesore përgjegjëse ku
zhvilllohet programi i studimit të doktoratës i kandidatëve fitues për ndjekjen e programit, bazuar në
vlerësimin e kurrikulumeve personale të tyre, rezultateve dhe tipit të formimit të mëparshëm universitar të
tyre, në vlerësimin e projektit të kërkimit të propozuar, rekomandimeve dhënë nga dy profesorë, njohurive
të gjuhëve të huaja e sidomos të gjuhës angleze etj.
c) Modalitetet e publikimit në organe të medias së shkruar dhe në internet të kritereve,
procedurave dhe afateve për konkurset e pranimit me informacionet e tjera të nevojshme.
f) Të drejtat dhe detyrat e studentëve të doktoratës.
g) Modalitetet e përfshirjes njëkohësisht në programet e studimit të doktoratës të studentëve të
regjistruar në programet e studimeve specializuese afatgjata të ciklit të tretë, sipas pikës 1.3.3 të nenit 26
të ligjit për arsimin e lartë, i ndryshuar.
h) Modalitetet e pjesëmarrjes në program të studentëve që janë në marrëdhënie pune, si p.sh.
lektorë të institucioneve të tjera të arsimit të lartë apo të administratës publike etj., në përqindje të
caktuara, të cilët nuk janë në gjendje të sigurojnë një frekuentim të plotë të aktiviteteve të parashikuara për
doktoratën. Zgjatja e studimeve në rastet e mësipërme mund të shkojë deri në gjashtë vjet.
i) Tipologjinë e aktiviteteve formuese didaktike në programet e studimit të doktoratës, sipas
përcaktimeve në pikën 6 të këtij udhëzimi në masë të tillë që të sigurohen 60 kredite.
j) Afatet e prezantimit dhe diskutimit të tezës së doktoratës, që s’duhet të kapërcejnë 4 vjet nga
regjistrimi në program, përjashtuar studentët e kategorive të përcaktuara në pikën g dhe h më sipër.
k) Modalitetet për pranimin në mbrojtjen e tezës së doktoratës për marrjen e titullit, të përcaktuara
nga këshilli përkatës i profesorëve, përfshirë dhe verifikimin e plotësimit të kushteve sipas vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.864, datë 5.12.2007 “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në
institucionet publike të arsimit të lartë dhe kushtet e tjera që duhet të plotësojë studenti për marrjen në
përfundim të tyre të diplomës për gradën shkencore “Doktor””.
l) Kushtet dhe kufijtë e angazhimit të studentëve të doktoratës si tutorë të studentëve në programet
e studimit të ciklit të parë e të dytë dhe në aktivitete për mbështetjen e udhëheqësit të tyre në
mësimdhënie, duke respektuar dhe pikën 2 të nenit 49 të ligjit për arsimin e lartë, i ndryshuar.
m) Modalitete të sigurimit të mobilitetit të paktën tremujor të studentëve të doktoratës në
universitete apo institute kërkimore të huaja.
n) Mundësitë dhe modalitetet për mbështetje financiare të studentëve të doktoratës.
o) Modalitetet e vlerësimit vjetor të rezultateve të programit, përcaktuar sipas udhëzimeve të
njësisë së brendshme të sigurimit të cilësisë.
Rregullores së doktoratës t’i bashkëlidhen dhe modele të caktuara të dokumenteve për kontratat e
ndryshme të bashkëpunimit, për vlerësimin vjetor të punës së bërë nga studentët e doktoratës, si dhe të
tezës së doktoratës, për strukturën e hartimit të tezës së doktoratës dhe abstraktit të saj etj.
11. Universitetet mund të organizojnë programe të përbashkëta të studimit të doktoratës me një a
më shumë universitete të tjera, në bazë marrëveshjesh midis tyre, duke pasur parasysh si më poshtë:
a) Programin e studimit të doktoratës dhe përgatitja e tezës së saj kryhen me periudha të alternuara
në secilin prej universiteteve pjesëmarrëse.
b) Caktimin e dy udhëheqësve, një për secilin universitet për studentët që zhvillojnë programe të
tilla. Vlerësimi pozitiv i të dy udhëheqësve është kusht për të kaluar në mbrojtjen e tezës së doktoratës.

c) Caktimin e gjuhës në të cilën do të hartohet dhe paraqitet teza e doktoratës apo pjesë të saj,
përcaktuar në marrëveshjen midis universiteteve.
d) Anëtarët e jurisë për mbrojtjen e tezës caktohen me vendim të autoriteteve drejtuese të secilit
universitet në numër të barabartë.
e) Secili universitet i jep studentit që përfundon me sukses një program të tillë studimi, titullin
“Doktor” ose ekuivalent me të, duke shënuar në diplomat përkatëse “Tezë doktorate në bashkëpunim me
universitetin…”.
12. Studentët që janë në marrëdhënie pune dhe të përfshirë në aktivitete kërkimi pranë subjekteve
publike ose private, si dhe studentët e regjistruar në programe të studimeve të specializimeve afatgjata, pas
regjistrimit në programet e studimit të doktoratës, mund të kërkojnë të zhvillojnë pjesë të aktivitetit të tyre
të kërkimit në vendin e punës ose të specializimit, sipas një plani të përcaktuar nga këshilli përkatës i
profesorëve.
13. Studentët që zotërojnë tituj shkollimi pas ciklit të dytë të studimeve p.sh. “Master i Nivelit të
Dytë“ etj. apo në kërkim, mund të kërkojnë pas pranimit në programin e studimit të doktoratës të kalojnë
në vitin e dytë të saj ose t’u njihen dhe vlerësohen titujt e shkollimit që zotërojnë.
14. Nisma propozuese për hapjen, mbylljen apo riorganizimin e programeve të studimeve të
doktoratës bëhet nga njësitë bazë apo grupe mësimore-kërkimore të tyre, pas verifikimit të burimeve të
përshtatshme njerëzore, infrastrukturore dhe financiare. Propozimi i bërë miratohet nga këshilli i
profesorëve të njësisë kryesore përkatëse dhe Senati Akademik.
15. Hapja dhe mbyllja e programeve të studimeve të doktoratës bëhet sipas përcaktimeve të nenit
42 të ligjit për arsimin e lartë, i ndryshuar.
16. Programet e studimit të doktoratës, të ofruara nga universitetet, sipas ligjit nr.9741, datë
21.5.1999 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar, në bazë të pikës 8 të vendimit të
Këshillit të Ministrave nr.864, datë 5.12.2007 “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në
institucionet publike të arsimit të lartë dhe kushtet e tjera që duhet të plotësojë studenti për marrjen në
përfundim të tyre të diplomës për gradën shkencore “Doktor”, riorganizohen sipas ligjit nr.9741, datë
21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar, vendimeve nr.467 dhe nr.864 të
Këshillit të Ministrave, të cituara në këtë udhëzim dhe këtij udhëzimi.
17. Kërkesat e universiteteve për hapjen, mbylljen dhe riorganizimin e programeve të studimeve
të doktoratës duhet të paraqiten në MASH brenda datës 31 janar të çdo viti. Për vitin akademik në
vazhdim kërkesat mund të bëhen deri në 31 mars 2008.
18. Universitetet, kërkesën e tyre për hapjen dhe riorganizimin e programeve të studimit të
doktoratës e shoqërojnë me dokumentacionin e përshkruar në pikën 2 të vendimit nr.864, datë 5.12.2007
të Këshillit të Ministrave “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në institucionet publike të
arsimit të lartë dhe kushtet e tjera që duhet të plotësojë studenti për marrjen në përfundim të tyre të
diplomës për gradën shkencore “Doktor”, si dhe të një skede përmbledhëse të përgatitur sipas modelit të
shtojcës 1, bashkëlidhur këtij udhëzimi.
19. Për zbatimin e këtij udhëzimi ngarkohen zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, Drejtoria e
Politikave të Arsimit të Lartë dhe institucionet publike të arsimit të lartë.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.
MINISTRI I ARSIMIT DHE SHKENCËS
Genc Pollo

