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1. Kriteret - Llogaritja e pikëve për kandidatin  

 

Tabela 1. Llogaritja e pikëve për kandidatin 

 

Shkollimi / 

Fusha e veprimtarisë 

Pikët 

sipas rregullores 

1.Bachelor 6-10 

2.Master 6-10 

3.PhD (doktoratura) 6-10 

5.Prezentimi provues 0-10 

6.Gjuhët e huaja 

  Gjuha angleze 

Gjuha rajonale (slave,turke,greke) 

Gjuhë tjera 

0-10 

7. Publikimet shkencore  

8. Pikët nga publikimet shkencore  

9. Përvoja e kandidatit në aktivitete të 

tjera shkencore 

 

 

 

 

                                                      
1
 Shihni Rregulloren për Zgjedhjen e Stafit Akademik ne UKZ (Ref.nr.01/315 Dt. 18/03/2019,Neni 14, pika 3.1. de 

3.2.) 
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2. Pikët nga nota mesatare e studimeve  

 

Tabela 2. Pikët nga nota mesatare e studimeve të llogaritura sipas vlerës së notës
2
 

 

Shkollimi /  

Fusha e veprimtarisë 

Pikët  

sipas rregullores 

Pikët  

për kandidatin 

1.Bachelor 6-10  

2.Master 6-10  

3.PhD (doktoratura) 6-10  

 

 

 

 

3. Pikët nga prezentimi provues 

 

Tabela 3. Pikët nga prezentimi provues
3
 

 

 Prezantimi dhe performanca Pikët  

sipas rregullores 

Pikët  

për kandidatin 

Prezentimi  provues 0-10  

Performanca (vlen vetëm për avancimet 

e stafit të brendshëm të UKZ-së) 

 

         0-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Pikët nga nota mesatare e studimeve llogariten sipas vlerës së notës (p.sh. 8.2 llogaritet 8.2 pike). 

1.1. Nëse nuk ka notë mesatare në PhD, atëherë zbatohet nota mesatare e dy niveleve të studimeve paraprake. 

1.2. Në rast se kandidati i ka të kryer studimet themelore 4 vjeçare dhe ka vazhduar në studimet e doktoratës, 

atëherë vlerësimi i poenëve të masterit llogaritet me sa vijon: 

1.2.1. Nëse ekziston nota mesatare në PhD., mblidhet me notën mesatare të studimeve themelore dhe pjesëtohet 

për 2. 

1.2.2. Nëse nuk ka notë mesatare në PhD, atëherë zbatohet nota mesatare e studimeve themelore. 

 
3
 1.1. Prezantimit provues i nënshtrohen të gjithë kandidatët për titullin Profesor Asistent dhe kandidatët për të 

gjithë titujt akademikë të cilët konkurrojnë nga jashtë UKZ. Stafi akademik i UKZ që konkurron për titujt 

Profesor i Asocuar dhe Profesor Doktor vlerësohet sipas performancës. 

1.2. Vleresimi i prezentimit provues bëhet nga anëtaret e komisionit recensues dhe së paku nga një përfaqësues i 

Fakultetit apo Universitetit. Kandidati informohet më herët për prezantimin dhe ai është i lirë të zgjedhë vetë 

temën që do të prezantojë. 
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4. Pikët nga njohja e gjuhëve të huaja 

 

Tabela 4. Pikët nga njohja e gjuhëve të huaja
4
 

 

Gjuhët e huaja Pikët  

sipas rregullores 

Pikët  

për kandidatin 

4.1. Gjuha angleze ose një gjuhë 

tjetër botërore (gjermanishtja, 

frengjishtja, italishtja, 

spanjishtja, rusishtja) 

6  

4.2. Gjuha rajonale (sllave, turke, greke) 3  

4.3. Gjuhë tjera 1  

Gjithsej 0-10  

 

 

5. Pikët minimale nga publikimet shkencore 

                               Tabela 5. Pikët minimale nga publikimet shkencore
5
 

 

Lloji i publikimit 
6
 

Pikët sipas 

rregullores 

Pikët për 

kandidatin 

Punim në revista ndërkombëtare, të ranguara sipas UA MASHT) 

Nr.01/2018  
7 x  ___ 

 

Punim në gjuhë të huaj në revista vendore e rajonale (Kosovë, 

Shqiperia, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, BeH) 
3 x  ___ 

 

Punim në revista në gjuhën shqipe 3 x  ___  

Libër universitar  8 x  ___  

Monografi shkencore 13 x  ___  

Përkthime të monografive shkencore dhe të librave universitarë, 

të pranuar nga njësia akademike si tekste bazike për studentët 
6 x  ___ 

 

Libra të tjerë 3 x  ___  

Referime shkencore ndërkombëtare (simpoziume, konferenca, 

kongrese), të publikuara në Procedings 
3 x  ___     

 

Referime shkencore ndërkombëtare (simpoziume, konferenca, 

kongrese) 
2 x  ___ 

 

Referime shkencore vendore (simpoziume, konferenca, 

kongrese), të publikuara ose jo në Procedings  
2 x  ___ 

 

 

                                                      
4
 Shihni Rregulloren për Zgjedhjen e Stafit Akademik ne UKZ (Ref.nr.01/315 Dt. 18/03/2019,Neni 14, pika4.1. 

Nëse komisioni nuk ka njohuri të mjaftueshme për vlersim, atëhere kërkohen dokumente shtesë kredibile që 

dëshmojnë njohuritë nga gjuhët e huaja apo caktohet personi kompetent për vlerësim) 

 
5
 Pikët në këtë tabelë duhen të llogariten për një punim. Në rast se kandidati ka më tepër punime, shumëzohet me 

numrin për një punim dhe i logariten të gjitha. 
6
 Shihni Rregulloren për Zgjedhjen e Stafit Akademik ne UKZ (Ref.nr.01/315 Dt. 18/03/2019,Neni 14, pika5) 
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6. Përvoja e kandidatit në aktivitete të tjera shkencore 

 

 

Tabela 6. Përvoja e kandidatit në aktivitete të tjera shkencore
7
 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Pikët në këtë tabelë duhen të llogariten për një punim. Në rast se kandidati ka më tepër punime, shumëzohet me 

numrin për një punim dhe i logariten të gjitha. 

Aktivitete dhe përvoja  

 

Pikët sipas 

rregullores 

Pikët për 

kandidatin 

Kryesues apo anëtar i këshillit shkencor të një konference 

shkencore organizuar nga UKZ 6x___ 

 

Kryesues apo anëtar i Këshillit Shkencor (e të ngjashme) të 

një konference shkencore vendore a ndërkombëtare; 

kryeredaktor apo anëtar I redaksisë së një reviste shkencore 

vendore a ndërkombëtare  5x____ 

 

 Koordinator në një projekt të Komisionit Evropian 10x____  

 menaxher i një projekti të Komisionit Evropian 5x____  

Aplikim të projekteve  të Komisionit Evropian cilët rangohen 

në nivelin 2 e më lartë. 4x____ 

 

Përfitues i një projekti hulumtues e financiar, i cili sjell 

përfitime financiare për institucionin mbi 10.000 Euro 5x_____ 
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7. Llogaritja e pikëve në total për kandidatin 
 
 

Tabela 7. Përmbledhja e llogaritjeve të pikëve në total për kandidatin 
 
 

Shkollimi / Fusha e veprimtarisë Pikët sipas  

Rregullores 

Pikët për 

kandidatin 

1.Bachelor 6-10  

2.Master 6-10  

3.PhD (doktoratura) 6-10  

4.Performanca e kandidatit 0-20  

5.Prezentimi provues
8
 0-10  

6.Gjuhët e huaja 0-10  

7. Pikët nga publikimet shkencore Shih pikët në tabelën 

nr.5 

 

 

8. Përvoja e kandidatit në aktivitete të 

tjera shkencore 

 

Shih pikët në tabelën nr. 6  

Gjithsej pikë   

 

 

 

Nënshkrimet origjinale nga anëtarët e Komisionit vlerësues: 

 

 

Komisioni vlerësues: 
 

1. Prof. Asoc./Ass. Dr. _________________________ , Kryetar ____________________ 

2. Prof. Asoc./Ass. Dr. _________________________  , Anëtar  ____________________ 

3. Prof. Asoc./Ass. Dr. _________________________  , Anëtar  ____________________ 

 

Datë: ___ /___ /_______ 

 

 

                                                      
8
 Shihni Rregulloren për Zgjedhjen e Stafit Akademik ne UKZ (Ref.nr.01/315 Dt. 18/03/2019,Neni 14, pika 3.1 dhe 

3.2) 


