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Gjendja aktuale e sistemit të
Arsimit të Lartë në Shqipëri
 procesi i masivizimit
 niveli i konstatuar i treguesve cilësorë

parashtroi kërkesën
 për realizimin e një sistemi cilësor të Arsimit të
Lartë në Shqipëri




duke u dhënë mundësinë e studimeve të larta një
numri maksimal studentësh
duke u garantuar njëkohësisht standardin e duhur

RIKONCEPTIMI I ROLIT TË
STRUKTURAVE SHTETËRORE
Përqendrimit të tyre në katër funksione kryesore:
 Vendosja e prioriteteve strategjike
– ndërtimi i politikave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në
përputhje me prioritetet e zhvillimit të vendit
 Financiar

– shteti vazhdon të jetë financuesi kryesor i arsimit publik të lartë
në vend, por ky financim diversifikohet që të përfshijë të gjithë
shoqërinë
 Mbështetja e shtresave në nevojë

– mundësimi i arsimimit të lartë sipas meritës dhe jo gjendjes
financiare
 Rregullues i shtetit në arsimin e lartë


garantimi i standardit të cilësisë në çdo element të sistemit

Ndryshimet e propozuara u
fokusuan në
 përmirësimin e treguesve në mënyrë të veçantë, atyre






të matjes së procesit në “dalje”
krijimin e kushteve për një arsim të lartë që t’u përgjigjet
nevojave të tregut të punës, si dhe drejtimeve të
zhvillimit strategjik të vendit
unifikimin dhe standardizimin e sistemit të arsimit të
lartë në vend, si një prej qëllimeve më afatgjatë
krijimin e bazave financiare të qëndrueshme që t’u bëjë
ballë ndryshimeve dhe cikleve ekonomike
krijimin e mekanizmave të qëndrueshme të kontrollit,
(të brendshëm dhe të jashtëm), në mënyrë që të sigurojë
standarde Evropiane për sistemin e arsimit të lartë

Ndryshimet e propozuara u
fokusuan në:
 nënvizimi i pavarësisë së aktivitetit të IAL-ve
 mosndikimi në autonominë e tyre në varësi të

nivelit të financimit të shtetit
 rritjes nëpërmjet auditimeve periodike të
ndërgjegjësimit dhe përgjegjshmërisë së këtyre
institucioneve për të qenë më efektive,


pavarësisht nga forma e pronësisë, origjina e
themelimit apo specifika të tjera.

Qeverisja

Funksionet e Senatit
Akademik
Harton:
 strukturën e përgjithshme të IAL-së
Propozon:
 planin strategjik të zhvillimit të institucionit të arsimit
të lartë
 numrin e personelit të institucionit në të gjitha nivelet;
 mbylljen dhe riorganizimin e institucionit të arsimit të
lartë si dhe ndarjen ose bashkimin e institucionit të
arsimit të lartë me një institucion tjetër të arsimit të
lartë

Senati akademik dhe Bordi i
administrimit
 bashkërendojnë veprimtarinë e tyre


në interes të realizimit të misionit të
institucionit

 mbartur në mënyrë të ndarë

përgjegjësinë financiare
 nga ajo akademike


Administratori i institucionit
të arsimit të lartë
 Autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për







mirëfunksionimin financiar të institucionit.
Ai është përfaqësues ligjor i institucionit të arsimit të
lartë për çështjet financiare dhe administrative sipas
përcaktimeve të këtij ligji
Në institucionet publike të arsimit të lartë, ai
përzgjidhet me konkurs të hapur, sipas kritereve të
përcaktuara nga Bordi i Administrimit
Lista e kandidaturave që plotësojnë kriteret miratohet
nga Senati Akademik
Emërimi i administratorit bëhet nga Bordi i
Administrimit

Administratori i institucionit
të arsimit të lartë
 shkarkohet nga Bordi i Administrimit me 2/3 e

votave të anëtarëve të tij.


duhet të ketë arsim të lartë, së paku në nivelin
“Master i Shkencave”, dhe përvojë pune së paku
shtatë vjet.

 nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër,

akademik apo administrativ.
 i raporton për veprimtarinë e tij Bordit të
Administrimit dhe Senatit Akademik, sipas
përcaktimeve të statutit të institucionit të arsimit
të lartë.

Administratori i njësisë bazë në
institucionet e arsimit të lartë
Administron fondet e njësisë/njësive bazë;
 Zbaton vendimet e administratorit të njësisë
kryesore për mënyrën e ndarjes të të
ardhurave të krijuara nga njësia/njësitë bazë;
 Plotëson kërkesat e drejtuesit të njësisë bazë
me qëllim përmbushjen e nevojave akademike,
administrative dhe financiare.
 Funksione të tjera të administratorit të njësisë
bazë përcaktohen në statut dhe në rregulloret
e institucionit të arsimit të lartë


Funksionet e administratorit
Harton projektbuxhetin vjetor mbi bazën e
propozimeve të njësive kryesore dhe të njësive
bazë,
 Propozon kriteret për administrimin e burimeve
financiare dhe materiale, të cilat ia paraqet për
miratim Bordit të Administrimit dhe mbikëqyr
shpërndarjen e zbatimin e tyre
 Ndjek dhe kontrollon zbatimin e buxhetit vjetor
të institucionit të arsimit të lartë në strukturat e
varësisë së tij


Funksionet e administratorit
 Zbaton të gjitha vendimet e Bordit të Administrimit

dhe të Senatit Akademik me karakter financiar dhe
administrativ;


I paraqet Bordit të Administrimit dhe Senatit Akademik
raportin mbi veprimtarinë financiare të institucionit të
arsimit të lartë, në përfundim të vitit akademik

 Bashkëpunon me strukturat dhe autoritetet e tjera të

institucionit të arsimit të lartë për çështje të
administrimit të përditshëm


Emëron dhe shkarkon administratorët e njësive kryesore
dhe njësive bazë pas miratimit të Bordit të Administrimit;

 Plotëson kërkesat e rektorit me qëllim përmbushjen e

nevojave akademike, administrative dhe financiare

Funksionet e administratorit
të njësisë kryesore në IAL




Realizon administrimin e përditshëm financiar të
njësisë kryesore;
Mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë financiare të
njësisë kryesore;

 Plotëson kërkesat e drejtuesit të njësisë kryesore

me qëllim përmbushjen e nevojave akademike,
administrative dhe financiare
 Bashkëpunon me autoritetet dhe organet
drejtuese të njësisë kryesore për çështjet
themelore të administrimit të saj

Administratori i njësisë bazë në
institucionet e arsimit të lartë
 Administratori i njësisë bazë i raporton për

veprimtarinë e tij administratorit të njësisë
kryesore dhe drejtuesit të njësisë bazë, sipas
përcaktimeve në aktet e institucionit të arsimit të
lartë
 Administratori i njësisë bazë nuk mund të
ushtrojë asnjë funksion tjetër, akademik apo
administrativ

