
Plani i veprimit- Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar 

Objektivat e përgjithshme që duhet të arrihen gjatë 2020 

Data e përpilimit: 15/12/2019 

Një përshkrim i 

mirëpërcaktuar i 

qëllimit që duhet të 

arrihet 

 

Detyrat / hapat që 

duhet të kryhen për të 

arritur qëllimin 

 

Njerëzit të cilët do të 

jenë përgjegjës për 

kryerjen e secilës 

detyrë 

 

Kur do të 

përmbushen këto 

detyra (afatet dhe 

pikat kryesore) 

 

Burimet e 

nevojshme për të 

përfunduar 

detyrat 

 

Masat për të vlerësuar 

progresin 

 

Memorandume 

Bashkëpunimi 

Të kontakohen 

universitetet dhe të 

shikohen mundësitë 

Prorektori & ZMJ Gjatë gjithë 2020 Email, letra 

zyrtare, takime 

individuale, 

vizita 

Numri i MB të 

nënshkruara 

Vizita partnerëve dhe 

partnerëve potencialë 

Letra kontaktuese, 

falënderime 

Prorektori për BN & 

ZMJ 

Gjatë gjithë 2020 Email, letra 

zyrtare, takime 

individuale, 

vizita 

Numri i vizitave lokale, 

rajonale dhe 

ndërkombëtare 

Anëtarësimet në 

organizata 

ndërkombëtare 

Kërkesat për 

anëtarësim 

Prorektori për BN & 

ZMJ 

Gjatë gjithë 2020 Email, letra 

zyrtare, takime 

individuale, 

vizita 

Numri i anëtarësimeve 

lokale, rajonale dhe 

ndërkombëtare 

Konferencat lokale, 

rajonale dhe 

ndërkombëtare të 

Rektorëve dhe të tjera 

Ftesat dhe kërkesat për 

pjesmarrje, falënderime 

Rektori, Prorektori 

për BN & ZMJ 

Gjatë gjithë 2020 Email, letra 

zyrtare, takime 

individuale, 

vizita 

Numri i pjesëmarrjes në 

konferencat lokale, 

rajonale dhe 

ndërkombëtare 

ICM Me universitetet që 

tashmë bashkëpunojmë 

dhe me universitete 

tjera 

Prorektori & ZMJ Në tremujorin e 

parë të 2020 

Erasmus + thirrja 

e hapur 

Numri i Marrëveshjeve 

inter-institucionale të 

nënshkruara për ICM 

Projektet Lokale Të përgatiten project 

propozimet, të gjenden 

partnerët, te bëhet 

aplikimi 

Prorektori & ZMJ  & 

palët tjera të 

interesuara 

Varet nga programi 

në të cilin aplikohet  

Thirrjet e hapura Numri i aplikimeve të 

bëra 

Projektet 

Ndërkombëtare 

Të përgatiten projekt 

propozimet, të gjenden 

Prorektori & ZMJ  & 

palët tjera të 

interesuara 

Varet nga programi 

(Erasmus + CBHE 

Joint projects në 

Thirrjet e hapura  Numri i aplikimeve të 

bëra 



partnerët, te bëhet 

aplikimi 

fillim të  2020; 

ERASMUS + 

CBHE Strategic 

projects në 

Qershor; IPA në 

Maj, Horizon 2020 

në Qershor) – 

Vazhdohet 

pandërprerë 

Projektet që tashmë 

janë në realizim  

Të implementohen të 

gjitha detyrat që dalin 

nga Marrveshja për 

Partneritet dhe Paketat 

punuese 

ZMJ & stafi tjetër i 

përfshirë, varësisht 

nga fusha dhe 

obligimet që dalin 

nga projekti 

Të shikohet dhe të 

përgatitet Giantt 

Chart e secilit 

projekt në të cilin 

specifikohen të 

gjitha detyrat e 

punës 

Përshkrimi i 

Projektit (Paketat 

punuese); 

Marrëveshja e 

Partneritetit, 

Giiant Chart, 

Action Plan, 

Management 

Plan, Quality 

Plan, 

Dissemination 

Plan 

Raporti i derguar nga 

Koordinatori 

Rritja e stafit në zyrën 

për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar. 

Pozita e Drejtorit për 

BN duhet të krijohet 

Një zyrtar për projekte 

duhet të punësohet 

Një zyrtar për financa 

të projekteve duhet të 

punësohet 

Të punesohet staf me 

oar të plotë dhe të 

angazhohet stafi tjetër 

ezistues me honorar 

Rektori, Prorektori 

për BN & Sekretari i 

Përgjithshëm & stafi 

tjetër 

Gjatë 2020 Prorektori për 

BN 

Zyrtarët për BN 

 

Numri i personave të 

përfshirë nëpër projekte 

 


