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PROF. DR. FATBARDH SALLAKU 

Është pedagog pranë Departamentit të Agromjedisit dhe Ekologjisë dhe Dekan i 
Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit nga viti 2016. Ai është diplomuar si “Agronom 
i Përgjithshëm” në Universitetin Bujqësor të Tiranës në vitin 1990, ku filloi punë 
si asistent lektor. Ai ka kryer studimet e doktoraturës dhe ka mbrojtur gradën 
“Doktor” në vitin 1996.

Prof. Sallaku ka kryer specializime dhe kërkim shkencor në disa Universitete 
Europiane: “Queen’s University of Belfast”, UK (1994); “Agriculture University of 
Padova”, Italy (1996); “Institute of Soil Science & Conservation”, Giessen Germany 
(1998-2002); “Humboldt University of Berlin”, Germany (2004-2005), etj. Ai mban 
titullin “Profesor” nga viti 2010 dhe është lektor pranë Grupit Mësimor Kërkimor 
të “Shkencës së Tokës” në lëndët “Menaxhimi dhe Administrimi i Tokës”, “Vlerësimi 
dhe Menaxhimi e Burimeve Natyrore”, etj.

Prof. Fatbardh Sallaku ka drejtuar Departamentin e Agromjedisit dhe Ekologjisë 
nga viti 2008 deri në vitin 2016 duke kontribuar në diversifikimin e programeve të 
reja mësimore, ngritjen dhe akreditimin e Laboratorit Shkencor të Mjedisit.
Prej shumë vitesh e ka fokusuar kërkimin dhe ekspertizën shkencore tek aspektet 
mjedisore që lidhen me token, degradimin dhe mbrojtjen e saj, problematika e 
zhvillimit rural, politikat agro-mjedisore etj. Ai ka rreth 60 publikime nga të cilët 
10 artikuj shkencorë janë të indeksuara në Impact Factor ose Scopus në revista 
të njohura si: “Environmental Modeling & Assessment”, “Journal of Chemical Technology 
and Metallurgy”, “Ecology, Environment and Conservation”, “Research Journal of 
Agricultural Science”, “Journal of Ecological Engineering”, “Journal of Food Agriculture 
and Environment”.

Prof. Sallaku është pjesëmarrës në shumë kongrese dhe konferenca shkencore 
ndërkombëtare dhe organizator i disa prej tyre. Në vitin 2019 ka organizuar dhe 
drejtuar Konferencën Europiane të Shkencës së Tokës në Tiranë. Gjithashtu, ai 
ka patur bashkëpunim me shumë universitete duke udhëhequr, bashkëpunuar 
ose marrë pjesë në shumë projekte kombëtare dhe ndërkombëtare (TEMPUS, 
Interreg, CB, USAID, FAO, etj).

Në bashkëpunim me organizata dhe kompani ndërkombëtare dhe lokale, Prof. 
Sallaku ka kryer ekspertiza në pozicione të ndryshme si drejtues projektesh 
dhe ekspert ndërkombëtar apo lokal në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë të Veriut 
për çështje të lidhura me Politikën e Përbashkët Bujqësore të BE, në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit rural.

CURRICULUM VITAE
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Të nderuar kolegë

Të dashur studentë

Unë vendosa të kandidoj për postin e Rektorit me besim se mundemi 
së bashku ta bëjmë UBT-në universitet të preferuar për dijen, 
shkencën dhe profesionin. Ndihem i motivuar nga diskutimet 
me ju dhe jam mirënjohës për inkurajimin, mbështetjen, mendimet dhe 
sygjerimet tuaja të cilat janë bërthama e kësaj platforme.

Unë besoj se Universiteti Bujqësor i Tiranës është ndër institucionet 
më me vlera dhe traditë në Shqipëri. UBT është akredituar me 
kredeciale të larta dhe për disa vite është në krye të rankimit në nivel 
kombëtar. UBT përfaqëson potencialin më të lartë të ekspertizës 
profesionale në fusha me interes të gjërë publik.

Eksperienca personale e fituar dhe arritjet përgjatë këtyre viteve më 
japin besim, dështimet dhe mosrealizimet me japin kurajë dhe forcë 
për të vazhduar të ofroj më të mirën për shtëpinë tonë të përbashkët.

Universiteti Bujqësor i Tiranës është formësuar dhe rritur përgjatë 
7 dekadave duke zënë një vënd të nderuar dhe respektuar në sytë 
e publikut. Në këndvështrimin historik, duke filluar nga viti 1951, 
UBT ka kaluar në dy etapa historike: etapa e pare - krijimi, rritja dhe 
konsolidimi i ILB-së (1951-1990) dhe etapa e dytë - zhvillimi i UBT-së dhe 
përshtatja me ekonominë e tregut (1990-2020).

Unë vlerësoj me përulje kontributet e brezave dhe të kolegëve të 
cilët i përkushtuan jetën dhe vazhdojnë të japin kontribut pranë 
Universitetit tonë. Përvoja e tyre është pjesë e vlerave dhe traditës, 
e pranishme në auditoret dhe laboratoret tona, në programet 
mësimore, në metodologjinë e mësimdhënies dhe të kërkimit 
shkencor, në publikimet dhe arritjet tona të përditshme.

Aktualisht UBT ka hyrë në etapën e tretë afatgjatë të zhvillimit duke 
synuar standardet Europiane në mësimdhënie, në kërkim shkencor dhe 
ofrimin e produkteve e shërbimeve për të tretët. 

Në bashkëpunim me ju, unë angazhohem me përkushtim për 
të drejtuar dhe zhvilluar Universitetin drejt standardeve më të 
përparuara.

Sigurimi i mbështetjes për stafin akademik dhe studentët do të 
jetë çelësi që do garantojë suksesin. Unë besoj tek misioni ynë i 
përbashkët. 

Unë besoj se mundemi të bëjmë Universitetin Bujqësor të Tiranës – 
Universitetin e preferuar për dijen, shkencën dhe profesionin.

Unë pata fatin të 
regjistrohem si 
student në Institutin 
e Lartë Bujqësor (sot 
UBT) në vitin 1985, të 
diplomohem dhe filloj 
karrierën akademike 
në vitin 1990 duke 
kaluar 35 vite si 
student dhe pedagog.

Megjithëse unë besoj 
se në këto vite, jam 
përkushtuar të ofroj 
maksimumin nga vetja 
për Universitetin, 
ndihem në detyrim në 
raport me atë që ai 
më ka ofruar.

UBT në vitet dhe 
dekadat në vijim duhet 
të përmbushë misionin 
për t’i paraprirë 
procesit historik të 
zhvillimit, integrimit 
dhe anëtarësimit të 
Shqipërisë në BE duke 
hyrë në fazën e tretë 
atë të Modernizimit 
dhe Europianizimit.

Unë besoj se “ne 
mundemi së bashku” 
të arrijmë standarde 
më të larta në 
mësimdhënie dhe në 
kërkim, t’i shtojmë 
kredite dhe vlera 
shtëpisë sonë të 
përbashkët.
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Sfida afatmesme dhe afatgjate e Universiteteve në Shqipëri do të jetë mbijetesa, në 
një konkurencë të vazhdueshme, në kushtet e reduktimit të numrit të studentëve. 
Platforma për drejtimin dhe qeverisjen e UBT-së, 2020-2024, ka për qëllim të sigurojë 
të ardhmen e qëndrueshme e afatgjatë të Universitetit në kontekstin e projeksionit 
të zhvillimeve social-ekonomike të vendit drejt viteve 2030. 

UBT duhet dhe mundet të ketë të ardhme të sigurtë vetëm duke demonstruar “se 
është i dobishëm për shoqërinë”, duke përforcuar rolin që luan në fusha me interes të 
gjerë publik, duke ofruar edukim cilësor për studentët dhe duke adresuar për zgjidhje 
problematikat që ka vendi nëpërmjet kërkimit shkencor. UBT duhet dhe mund të 
zhvillohet si një Universitet me Standarde Europiane paralelisht me Europianizimin 
e Shoqërisë Shqiptare duke u mbështetur tek tradita, burimet njerëzore, vlerat dhe 
potencialet që zotëron. 

UBT do të qeveriset sipas parimeve ligjore, në bashkëpunim dhe në transparence 
drejt një vizioni të qartë afatgjatë: “UBT-Universitet i Preferuar për Dijen, Shkencën dhe 
Profesionin”, me objektiva të përcaktuara në fushën e edukimit dhe kërkimit shkencor. 

Në themel të politikës mbështetëse do të jetë respektimi i lirisë akademike të 
profesoriatit në njësinë bazë. Fakultetet dhe departamentet do të përcaktojnë rregullat 
dhe kriteret për vlerësimin e aktivitetit të stafit akademik ose axhendës në funksion të 
realizimit të objektivave të përcaktuara prej tyre. Prioritet do të ketë mbështetja e stafit 
akademik duke krijuar kushte optimale për zhvillimin e karrierës dhe promovimin 
akademik si çelësi që përcakton nivelin e edukimit dhe arritjet në fushën e kërkimit 
shkencor. Stafi akademik do të mbështetet për mësimdhënien dhe kërkimin shkencor, 
për pjesëmarrjen në konferenca ndërkombëtare dhe publikimet shkencore. 

Sigurimi i fondeve të nevojshme do të bëhet duke rritur efikasitetin e përdorimit 
të tyre si dhe duke zgjeruar dhe diversifikuar mbështetjen financiare nga partnerë 
publikë dhe privatë. UBT do të institucionalizojë “Këshillin e Partneritetit dhe Donatorëve” 
duke synuar rritjen e buxhetit për kërkimin shkencor dhe formimin profesional të 
studentëve. 

PËRMBLEDHJE
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Zyra e Programeve dhe Projekteve do të ndërmarrë “një politikë agresive” për diversifikimin 
e burimeve të financimit me fonde nga programet dhe donatorët e jashtëm. Gjithashtu, 
UBT do të motivojë stafin në rastet kur ofrohet ekpertizë dhe shërbime për të tretët, duke 
përdorur emrin e UBT-së, NIPT-in ose asetet. Portali i UBT-së – “Green World”, do të jetë 
një kanal komunikimi bashkëkohor dhe multidimensional duke rritur kontributin dhe bërë 
prezent UBT-në, në publik. 

Platforma parashikon mbështetje të detajuar për edukimin e studentëve, kërkimin shkencor, 
fakultetet dhe Institutin e Resurseve Gjenetike të Bimeve. Ferma Didaktike Eksperimentale 
duhet dhe do të zhvillohet si një model i bujqësisë së qendrueshme dhe fitimprurës rreth 
një poli agroturistik në dobi të universitetit dhe investitorëve duke ruajtur aksesin dhe 
funksionet për stafin akademik dhe studentët. 

E ardhmja e UBT-së është sfida jonë e përbashkët, dhe unë besoj se së bashku 
mundemi ta garantojmë atë. UBT do të jetë universiteti i preferuar për dijen, 
shkencën dhe profesionin.
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1. ANALIZA E 
SITUATËS NË UBT
Platforma për drejtimin dhe qeverisjen e UBT-së për periudhën 2020-2024 ka në 
themel traditën dhe eksperiencat më të mira të krijuara në vite. UBT do të drejtohet 
dhe qeveriset duke u udhëhequr nga vizioni afatgjatë “UBT Universiteti i Preferuar për 
Dijen, Shkencën dhe Profesionin” si e vetmja rrugë që siguron një të ardhme të sigurtë. 
Platforma e zhvillimit të Universitetit bazohet në situatën aktuale e cila është skanuar 
duke identifikuar e renditur të prioritetizuara avantazhet, dobësitë, mundësitë dhe rrisqet 
apo kërcënimet e mundshme.

PIKAT E FORTA / AVANTAZHE

1. Traditë në mësimdhënie dhe kërkimin shkencor për rreth 7 dekada, 
kredibilitet dhe njohje në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

2. Universitet Puvblik i akredituar që zhvillon programe studimi të konsoliduara 
dhe të akredituara.

3. Nivel i kënaqshëm i rankimit në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar.

4. Staf akademik i kualifikuar, me nivel të lartë ekspertize dhe eksperiencë në 
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

5. Programe studimi të konsoliduara, diploma të njohura ose lehtësisht të 
konvertueshme në tregun ndërkombëtar të punës.

6. Fusha studimi dhe kërkimi të qëndrueshme, me rëndësi për vendin dhe me 
interes të gjerë publik.

7. Stafi akademik ka eksperienca studimi/kërkimi shkencor në universitetet 
perëndimore si dhe vazhdon të ketë kontakte dhe bashkëpunim.

8. Marrëveshje bashkëpunimi me universitetet homologe brenda dhe jashtë 
vendit, me institucione qëndrore dhe lokale.

9. Plan zhvillimi afatgjatë i miratuar për zhvillimin e korpusit dhe infrastrukturës.

10. Pozicion i përshtatshëm gjeografik, hapësira, prona, asete laboratorike dhe 
infrastrukturë në mbështetje të mësimdhënies, kërkimit dhe studentëve.
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PIKAT E DOBËTA

i. Financim i pamjaftueshëm për programet e zhvillimit institucional dhe kërkimit 
shkencor.

ii. Mosfunksionimi i shkollës së doktoraturës për një kohë të gjatë.

iii. Mundësi të kufizuara për kërkimin shkencor, kualifikimin dhe promovimin e 
stafit akademik.

iv. Mungesë e interesit të maturantëve dhe motivim i ulët i studentëve.

v. Mungesë e mbështetjes për formimin profesional të studentëve veçanërisht në 
programet master profesional dhe master shkencor.

vi. Vështirësi në funksionimin e laboratorëve shkencorë, mungesë e mbështetjes 
me produkte dhe shërbime, vështirësi për mirëmbajtjen rutinë të pajisjeve.

vii. Prona dhe asete në përdorim me efikasitet të ulët (FDE, Banka Gjenetike, etj).

viii. Marrëdhëniet me publikun nuk i përgjigjen standardeve bashkëkohore.

ix. Mungesa e konvikteve dhe mencave në kampus për studentët dhe stafin, 
mungesë e aktiviteteve kulturore-sportive jashtë auditoreve.

x. Paqartësi për statusin ligjor të pronave dhe presion në rritje i zones urbane.

MUNDËSITË

A. UBT është institucion publik në vëmëndje të interesave politike dhe qeveritare.
B. UBT është aktor kryesor në fusha me interes të gjerë publik (Agrobiznes, 

Bujqësi, Mjedis, Mjekesi Veterinare, Siguri Ushqimore, Pyje, Agroturizëm, etj).
C. Ekspertiza e stafit akademik të UBT-së është në interes të Qeverisë në 

procesin e negociatave me BE.
D. UBT ka rol kryesor për sigurinë e shëndetit publik, shëndetit të bimëve, 

shëndetit të kafshëve, cilësinë e mjedisit, etj.
E. Ekspertiza e stafit akademik të UBT-së është në interes të zhvillimit të 

programeve dhe thithjes së fondeve nga BE.
F. Prania e zyrave të donatorëve (BE, BB, UNDP, GIZ, FAO, etj) në Tiranë dhe 

programe në fushën e bujqësisë dhe mjedisit.
G. Njohje dhe kontakte me agrobiznesin dhe veçanërisht me biznesmenë ish-

studentë të UBT-së.
H. “Teknologjia e Informacionit” bën të mundur përmirësimin e imazhit publik të 

UBT-së në kohë të shkurtër dhe me kosto të ulët.
I. Stafi akademik ka njohje gjuhësore dhe marrëdhënie me universitetet 

perëndimore.
J. Pozicioni gjeografik i FDE; toka, burimet gjenetike bimore tradicionale, burimet 

shtazore (gjedhë, të imta, bletë, peshq, etj) me prespektivë për zhvillimin e një 
shoqërie agro-turistike.
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KËRCËNIME OSE RRISQE

a. Pakësimi i numrit të maturantëve me ritme të larta për shkak të mungesës së 
besimit, emigrimit dhe plakjes së popullsisë do reduktojë kërkesën/numrin e 
studentëve me ritme të shpejta.

b. Orientimi i maturantëve drejt shkencave sociale dhe profesioneve me mundësi 
punësimi në emigracion.

c. Tregu i brendshëm i punës është i kufizuar, punësimi në organizata publike 
është shpesh i pabazuar në meritokraci dhe kritere ligjore.

d. Mungesë e politikave shtetërore të dedikuara për studentët në programet jo 
të preferuara nga maturantët, por me rëndësi të veçantë për ekonominë e 
vendit.

e. Opinioni për UBT-në nuk i përgjigjet situatës reale.

f. Politika shtetërore dhe kuadri ligjor nuk favorizon të diplomuarit në UBT në 
fushën e agronomisë, pyjeve, zooteknisë dhe peshkimit.

g. Presioni i lartë i zhvillimeve teknologjike përballë mundësive të kufizuara për 
rinovimin e tyre.

h. Demotivimi i studentëve të ekselencës për të ndjekur karrierën akademike 
përballë pengesave që ndesh stafi i ri për kualifikimin ose zhvillimin e karrierës 
akademike.

i. Partnerët e huaj në programet ERASMUS nuk gjejnë partneritet me programe 
të ofruara në gjuhë të huaj.

j. Situatë e vështirë e buxhetit të shtetit pas tërmetit dhe pandemisë COVID-19. 
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Ligjshmëri-pjesëmarrje-bashkëpunim-transparencë-llogaridhënie janë 5 fjalet kyçe që 
formësojnë parimet e drejtimit dhe qeverisjes së UBT-së për katër vitet në vazhdim. 

Drejtimi dhe qeverisja e Universitetit do të synojë përmirësimin e funksioneve universitare 
në drejtim të: i) edukimit (ii) kërkimit shkencor dhe (iii) ofrimit të produkteve dhe 
shërbimeve për të tretët.

2. PARIMET E DREJTIMIT DHE 
QEVERISJES SË UBT-SË

Politika universitare do të 
fokusohet drejt zhvillimit të 
kapaciteteve akademike si çelësi 
për arritjen e objektivave në 
fushën e mësimdhënies dhe 
kërkimit shkencor.

UBT do të publikojë online 
çdo muaj Buletinin Informativ 

(newsletter) në të cilin do 
të pasqyrohen zhvillimet 

institucionale, vendimarrja e 
Rektoratit, Senatit, Komisioneve 

dhe Bordit 

Universiteti do të drejtohet dhe qeveriset në 
përputhje me të drejtën universitare në fuqi. Drejtimi 
dhe qeverisja e UBT-së do të funksionojë duke 
harmonizuar të drejtat dhe interesat e njësive 
kryesore (pesë fakultete dhe një Institut).

Njësitë kryesore ose Fakultetet dhe 
Departamentet do të drejtohen nga organet 
e zgjedhura duke ushtruar kompetencat në 

përputhje me të drejtën ligjore dhe rregulloret e universitetit, duke bërë transparencë të 
vazhdueshme para asamblesë akademike dhe studentëve. 

Senati Akademik do të sanksionojë në statusin dhe rregulloren e UBT-së të drejtën e 
propozimit dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje të stafit akademik dhe studentëve sipas 
eksperiencave më të mira ndërkombëtare.

Drejtimi dhe qeverisja akademike e UBT-
së (senati, rektorati, dekanatet) do të jetë 
transparente, në bashkëpunim me Bordin e 
Administrimit të Universitetit, Administratorin 
dhe Administratën mbështetëse, në përputhje 
me përcaktimet ligjore në fuqi, të drejtat 
dhe detyrimet e përcaktuara në planet dhe 
programet e zhvillimit. UBT do të tregojë 
kujdes të veçantë për stafin ndihmës akademik 
duke siguruar kushtet optimale, formimin dhe 
trajnimin e vazhdueshëm të tyre profesional sipas nevojës.

Rektorati dhe Senati Akademik do të drejtojë veprimtarinë universitare në bashkëpunim 
dhe koordinim me Dekanatet e Fakulteteve me transparencë të vazhdueshme dhe 
llogaridhënie periodike para stafit akademik dhe studentëve.



12 UBT – Universitet i Preferuar për Dijen, Shkencën dhe Profesionin

3. VIZIONI DHE OBJEKTIVAT

UBT-Universitet i Preferuar për Dijen, Shkencën dhe Profesionin

UBT ka vetëm një mundësi për 
të siguruar një të ardhme të 

qëndrueshme UBT duhet të bëhet 
“Universitet i preferuar për dijen, 

shkencën dhe profesionin”.

Universiteti Bujqësor i Tiranës i ka të gjitha 
mundësitë të kthehet në atraksion si universitet i 
preferuar për dijet që ofron, për kërkimin shkencor 
dhe profesionin e suksesshëm për tregun e vendit 
dhe të huaj. Tradita, infrastruktura, stafi akademik, 
studentët dhe qeverisja e mirë e bëjnë të mundur. 

Cilësia e mësimdhënies dhe diplomave do të rritet duke zhvilluar dhe mbështetur kapacitetet 
akademike; kredencialet e UBT-së do të rriten duke zhvilluar kërkimin dhe inovacionin, duke 
rritur kreditet e stafit akademik dhe studentëve.

Objektivat për periudhën 2020-2024 do të jenë:

(i) rritja e cilësisë së edukimit nëpërmjet zhvillimit të vazhdueshëm të kapaciteteve 
akademike, përmirësimit të metodologjisë së mësimdhënies dhe infrastrukturës 
mësimore-didaktike;

(ii) fillimi dhe konsolidimi i ciklit të tretë të “studimeve të doktoraturës”, mbështetje 
për kërkimin shkencor dhe karrierën e stafit akademik;

(iii) forcimi i rolit të UBT-së në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, përmirësimi i 
imazhit publik përmes marrëdhënieve me institucionet apo organizatat partnere, 
publikun dhe grupet e interest.

Tradita, burimet njerëzore akademike dhe studentët e UBT-së, janë pika e fortë ku do 
të përqendrohet vëmendja për të siguruar suksesin në katër vitet e ardhshme. Drejtimi 
dhe qeverisja e UBT-së do të fokusohet në tri fusha prioritare: (1) Mbështetje për stafin 
akademik, (2) Rritja e të ardhurave në buxhet dhe përmirësimi i performancës financiare dhe 
(3) Forcimi i kapaciteteve institucionale dhe marrëdhënieve me publikun.
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Stafi akademik do të mbështetet 
për zhvillimin e kërkimit 
shkencor, pjesëmarrje në 
konferenca ndërkombëtare dhe 
publikime shkencore.

4. PRIORITETET 2020-2024

4.1 MBËSHTETJE PËR STAFIN AKADEMIK
Stafi akademik i UBT-së përbëhet nga 307 persona nga të cilët 94 me titullin “Profesor”, 
80 me titullin “Profesor i asociuar”, 94 lektorë me gradën “Doktor” dhe 39 asistentë 
lektorë. 

Politika mbështetëse do të fokusohet tek stafi akademik duke krijuar kushte dhe mundësi 
të njëjta për pasurimin e CV profesionale dhe promovimin akademik.

Në terma konkretë, mbështetja për kërkimin dhe zhvillimin e kapaciteteve akademike, 
në planin individual do të shoqërohet me motivimin e stafit dhe promovimin me tituj 
akademikë, që do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e mësimdhënies për studentët dhe 
do të avancojë rankimin më të mirë të UBT në nivel ndërkombëtar.

Profesoriati (Prof dhe Prof.As) do të jenë 
bërthama e ekipeve në nivelin bazë (Katedër-
GMK) duke drejtuar procesin e mësimdhënies 
dhe udhëhequr kërkimin shkencor. Profesorët 
do të orientojnë dhe udhëheqin studentët 
e doktoraturës dhe debatin shkencor në 
departament.

Profesoriati do të orjentojë aktivitetin në nivel ekipi në fusha të qëndrueshme të kërkimit 
me interes publik. Aktiviteti i ekipit të profesorëve do të konkretizohet me pjesëmarrje 
në konferenca dhe publikime shkencore.

Për stafin akademik të kategorisë Prof. As., universiteti do të sigurojë mundësi dhe 
mbështetje për zhvillimin normal të karrieres së tyre akademike dhe plotësuar kushtet 
ligjore për fitimin e titullit “Profesor”. 

Mendimi i profesorëve do të bëhet publik në portalin e UBT-së, për çështje në interes të 
Universitetit, publikut dhe grupeve të interesit. Profesorët do të kenë mbështetje për të 
zhvilluar programe dhe projekte duke u bërë pjesë aktive e shkëmbimit të eksperiencave 
me universitetet e huaja partnere.
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Të dhënat tregojnë se numri i profesorëve meshkuj është rreth dy here më i lartë 
krahasuar me femrat; ka një ekuilibër gjinor për profesorët e asociuar ndërsa lektoret 
femra janë rreth tri herë më shumë krahasuar me meshkujt. 

UBT do të hartojë programe mbështetëse 
dhe krijojë kushte për zbutjen e 

diferencave gjinore të krijuara ndër vite. 
Lektorët e departamenteve të shkencave 

teorike do të asociohen me grupet 
mësimore të shkencave të aplikuara për të 

mundësuar angazhimin e tyre në kërkim 
dhe publikime në funksion të karrierës 

akademike.

Lektorët do të kenë vëmendje dhe 
mbështetje për zhvillimin e karrierës 
akademike për të plotësuar kushtet 
ligjore për fitimin e titullit Prof. As 
në kohën e parashikuar nga ligji. 
Konkretisht, për stafin akademik me 
gradë “Doktor”, UBT do të sigurojë 
mbështetje financiare për publikimet 
shkencore të indeksuara në JCR ose 
Scopus dhe pjesëmarrjen e tyre në 
konferenca ndërkombëtare. Gjithashtu, 
universiteti do të sigurojë nëpërmjet programeve dhe marrëveshjeve me universitetet 
homologe periudhë për studime post doktoraturë.

Universiteti do të sigurojë 
mbështetje për studime 
jashtë shtetit për studentët e 
doktoraturës dhe studime post 
doktoraturë.

Për kategorinë akademike asistentë lektorë, UBT do të 
sigurojë kushte optimale gjatë studimeve të doktoraturës duke 
i mbështetur financiarisht për pjesëmarrjen në konferenca dhe 
publikime shkencore (revista të indeksuara JCR ose Scopus) dhe 
bursa duke i përjashtuar nga pagesa për shkollën e doktoraturës. 
Gjithashtu, universiteti do të bëjë përpjekje për të siguruar 
mundësinë e kryerjes së studimeve ose një pjesë të tyre (në 
kootutelë) me universitetet e huaja.



15UBT – Universitet i Preferuar për Dijen, Shkencën dhe Profesionin

4.2 RRITJA E TË ARDHURAVE NË BUXHET DHE 
PËRMIRËSIMI I PERFORMANCËS FINANCIARE

Sigurimi i fondeve të nevojshme do të bëhet nëpërmjet: (i) orientimit të burimeve 
financiare ekzistuese drejt prioriteteve duke rritur efikasitetin e përdorimit të tyre, (ii) 
duke zgjeruar dhe diversifikuar mbështetjen financiare nga partnerë publikë dhe privatë 
brenda dhe jashtë vendit.

UBT do të ndërmarrë “një politikë agresive” për diversifikimin e burimeve të financimit 
duke zgjeruar rrethin e institucioneve, organizatave apo bizneseve ku mund të kërkohet 
financim.

4.2.1 Partneritet me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit 
Rural dhe Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit

Dekadat e fundit kanë treguar se Universiteti Bujqësor i Tiranës është në vëmendje dhe 
interes të politikave qeveritare. Meqënëse, UBT jep kontribut në fusha me interes të 
gjerë publik, Universiteti do të argumentojë, lobojë dhe do t’i kërkojë Qeverisë Shqiptare 
të zyrtarizojë me Vendim të Këshillit të Ministrave partneritetin ose ko-mbështetjen e 
UBT edhe nga: (i) Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, (ii) Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit, në mënyrë të ngjashme me praktikat që zbatohen për Universitetin e Mjekësisë.

	 UBT do të ruajë autonominë universitare të përcaktuar nga Ligji i Arsimit të 
Lartë, por do të jetë në bashkëpunim institucional me ministritë e linjës duke 
ofruar produktin shkencor, ekspertizë dhe kontribut profesional në procesin e 
negociatave për kapitujt e Bujqësisë dhe Mjedisit duke plotësuar standardet dhe 
detyrimet që shoqërojnë procesin e antarësimit të vendit në BE.

	 Statusi i mbështetjes së UBT-së nga ministritë e linjës do të bazohet në përvojat 
Europiane duke bërë të mundur përfshirjen e UBT-së në programet buxhetore 
zhvillimore të ministrive respektive dhe sigurimin e fondeve.

	 Bashkëpunimi institucional do të çojë në një nivel më të lartë marrëdhëniet në 
fushën e kërkimit shkencor për problematika në interes të përbashkët si psh: 
siguria ushqimore dhe shëndeti publik, burimet natyrore dhe pyjore, cilësia e mjedisit, 
politika bujqësore dhe zhvillimi rural, etj.
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4.2.2 Këshilli i partneritetit dhe donatorëve 

UBT do të institucionalizojë “Këshillin e Partneritetit dhe Donatorëve” (KPD) me përfaqësues 
nga institucione, organizata dhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Në KPD do të marrin pjesë: përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Ministria e Bujqësisë, 
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Agjencia e Zonave të 
Mbrojtura, Agjencia e Turizmit, Këshilli i Agrobiznesit, Dhoma Kombëtare e Tregëtisë, 
Përfaqësues të Organizatave të Prodhuesve, Agrobiznesit dhe Agro-industrisë, Bankat 
e nivelit të dytë, etj. Të ftuar do të jenë përfaqësues nga Ambasadat dhe institucionet 
kryesore ndërkombëtare si: Komisioni Europian, UNDP, WB, GIZ, USAID, FAO, TIKA, etj.

	 Këshilli do të thirret çdo 2 vjet në një konferencë publike ku do të diskutohen 
fushat e bashkëpunimit dhe të mbështetjes për formimin profesional të studentëve 
dhe kërkimin shkencor.

	 Partnerët dhe donatorët do të prezantojnë problematikën ose nevojat për 
teknologji dhe ekspertizë, ndërsa UBT do të vërë në dispozicion kapacitetet e 
ekspertizës shkencore.

	 UBT do të shtrojë para donatorëve kërkesat për financim të projekteve në fusha 
me interes të përbashkët duke synuar rritjen e buxhetit për kërkimin shkencor 
dhe formimin profesional të studentëve.

4.2.3 Zyra e programeve dhe projekteve

Aktualisht pjesëmarrja në projekte ka qenë rezultat i angazhimit ose kontakteve personale 
të stafit akademik dhe ka munguar një qasje pro-aktive në nivel universiteti. Gjithashtu, 
projektet ekzistuese kanë hasur vështirësi teknike dhe financiare deri në dështim në disa 
raste për shkak të mungesës së një strukture të specializuar për projektet. 

UBT do të zhvillojë dhe koordinojë kapacitetet institucionale me qëllim shumëfishimin e 
përfitimeve financiare nga projektet duke u mbështetur tek “stafi akademik i kualifikuar” 
dhe “mundësitë që ofrojnë donatorët”, veçanërisht programet e BE.

Në funksion të realizimit të objektivave, UBT do të krijojë “Zyrën e Programeve dhe 
Projekteve (ZPP)” sipas modeleve më të suksesshme të universiteteve më prestigjoze me 
synim mbështetjen e UBT-së me fonde nga programet dhe donatorët e jashtëm.

	 Senati do të zhvillojë bazën teknike dhe juridike të funksionimit të Zyrës së 
Programeve dhe Projekteve (ZPP), mënyrën e pagesës dhe shpërblimit të 
ekspertëve në bazë të rolit, meritës dhe rezultateve.

	 Zyra do të përbëhet nga profesionistë të rinj që kanë studiuar në universitete 
perëndimore (Gjermani, Francë, Itali, Spanjë, Greqi, Austri, Angli, SHBA, etj) të cilët 
do të mbështesin dhe punojnë “dorë për dorë” me stafin akademik për çështje 
ligjore, teknike dhe financiare të projekteve (shiko figurën më poshtë).
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	 Zyra do të binjakëzohet me zyrat e universiteteve Europiane me përvojë duke 
marrë eksperiencën më të mirë.

	 Aktiviteti i ZPP nuk do të kufizohet thjeshtë si “një zyrë informative” mbi projektet 
apo thirrjet e ndryshme, por do të fokusohet në gjurmimin, identifikimin, adresimin, 
koordinimin, aplikimin dhe menaxhimin e projekteve dhe programeve.

	 Në fokus të zyrës do të jenë programet Erasmus Mundus, Erasmus+, Horizon 
2020, IPA, CEEPUS, COST, INTERREG IVCUBT, projekte të Qeverisë Shqiptare, 
etj.

	 Zyra do të krijojë Bazën e të Dhënave ose “regjistrin e kompetencave 
dhe fushat e ekspertizës” për çdo anëtar të stafit akademik, të GMK dhe 
departamenteve. Stafi akademik do të drejtojë dhe do të jetë në përbërje të ekipit 
të projektit që përfaqëson Universitetin.

	 Ekspertët e ZPP-së do “të gjurmojnë” (hunting) thirrjet për aplikim, do të bëjnë 
analizën e shpejtë të tyre (screening) në lidhje me kriteret, do të koordinojnë 
formësimin e ekipeve dhe do kryejnë aplikimin brenda afateve.
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	 Për programe dhe projekte me rëndësi për UBT-në do të ftohen me kontratë 
“Ekspertë europianë të suksesshëm për shkrimin e projekteve”.

	 Për çdo aplikim do të ketë shpërblime të diferencuara (1 rrogë mujore) sipas 
rendit të klasifikimit të projektit dhe një shpërblim me disa rroga për projektet e 
fituara në varësi të shumës që përfiton UBT.

4.2.4	 Vënia	në	eficiencë	e	aseteve	dhe	pronave	të	UBT

UBT zotëron prona dhe asete të cilat mund të administrohen më mirë duke reduktuar 
ose eleminuar shpenzimet nga buxheti i universitetit dhe krijuar të ardhura. Ferma 
Didaktike Eksperimentale, Ekonomia e Peshkut Tapizë, Laboratori i Peshkimit në Durrës, 
Laboratori i Mbrojtjes së Bimëve dhe baza Didaktike në Durrës, etj, janë asete të cilat 
UBT do të duhet t’i administrojë më mirë.

	 FDE do t’i nënshtrohet një projekti transformues në formën e një Shoqërie 
aksionere.

	 Burimet gjenetike (kultivarët dhe varietetet autoktone) do të komercializohen në 
bashkëpunim me FDE.

	 Asetet e tjera në Tapizë dhe Durrës do të jenë në funksion të FDE dhe aktivitetit 
agroturistik.

4.2.5 Të ardhura nga shërbimet dhe ekspertiza

Universiteti do të motivojë dhe do të zhvillojë bazën juridike për të mbështetur dhe 
motivuar stafin akademik dhe ndihmës në rastet kur ofrohet ekpertizë dhe shërbime për 
të tretët duke përdorur emrin e UBT-së, asetet dhe NIPT-in. Stafi akademik dhe ndihmës 
do të motivohet nëpërmjet shpërblimeve financiare proporcionalisht sipas të ardhurave 
dhe kontributit (produkte dhe shërbimeve) që ofron për të tretët.

	 Të ardhurat që do të sigurohen nga laboratoret, klinika veterinare, spitali veterinar 
që do të ngrihet brenda ketij mandati, kurset profesionale, ekspertizat dhe trajnime 
të ndryshme që mund të kryhen në ambjentet e UBT-së jashtë orarit të punës, do 
të ndahen propocionalisht midis stafit dhe Universitetit. 

	 Kurse për Vlerësimin e Pasurive të Paluajtshme, Kurse për gjuhët e huaja, Kurse për 
Financë dhe Auditim (në funksion të aplikimit për kontabël i miratuar), Kurse për 
arkitekturën e peisazhit, Kurse për ekstension bujqësor, Kurse për teknologjinë 
ushqimore dhe pijeve, Kurse për Arredim të Brendshem dhe prodhim mobiljesh, si 

dhe paketa të formimit të vazhduar për profesionet e rregulluara me ligj.
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4.3 MARRËDHËNIET INSTITUCIONALE 
DHE ME PUBLIKUN

UBT së shpejti feston 7 dekada jetë dhe publiku ka krijuar opinionin për ILB-UBT përmes 
mesazhit pozitiv të ish-studentëve ose të diplomuarëve ndër vite, nga puna dhe arritjet e 
tyre në shumë fusha dhe për disa breza. Falë këtyre misionarëve dhe faktorëve të tjerë 
pozitivë, UBT ka fituar me meritë opinion përgjithësisht pozitiv brenda dhe jashtë vendit.

Megjithatë, ekziston edhe opinioni i shprehur publikisht, veçanërisht nga politikbërësit 
dhe vendimmarrësit se cilësia e UBT ka rënie krahasuar me disa dekada më parë “kur 
ILB kishte lidhje më të ngushta me ekonominë e centralizuar të kohës”. Ky opinion ka patur 
ndikime dhe mund të influencojë dhe në të ardhmen e UBT-së.

UBT nuk ka arritur të ketë ndikim publik nëpërmjet formave bashkëkohore të komunikimit 
(internetit, rrjeteve sociale etj). Faqa zyrtare e UBT megjithë përpjekjet nuk ka arritur 
të ketë ndikim të rëndësishëm tek publiku dhe grupet e interesit: studentët, maturantët, 
konsumatorët, fermerët, etj.

UBT ka potencialin dhe mundësitë të ridimensionojë marrëdhëniet me institucionet dhe 
me publikun duke rritur praninë si aktor kryesor në fushat e edukimit, kërkimit dhe 
ekspertizës që mbulon.

Vitalizimi i marrëdhënieve me publikun dhe veçanërisht me partnerët dhe grupet e interesit 
synon rritjen e mbështetjes së tyre për universitetin nëpërmjet aktivitetit të: (i) Zyrës Juridike 
dhe Marrëdhënieve me Jashtë, (ii) Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun.

4.3.1 Zyra Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Kjo zyrë do të përfaqësojë Universitetin si palë në çështje juridike dhe gjykata si dhe do 
të lobojë dhe zhvillojë marrëdhënie me institucionet jashtë universitetit dhe grupet e 
interesit.

	 ZJMJ do të lobojë dhe zhvillojë marrëdhënie me Organizatat Ndërkombëtare ku 
Universiteti bën pjesë, me universitetet homologe, në dobi të stafit akademik dhe 
studentëve.

	 Bashkëpunimi me jashtë do të intensifikohet dhe përforcohet akoma më shumë 
drejt Rajonit, Mesdheut dhe Europës duke rritur rolin e UBT-së në kuadër të rrjetit 
të universiteteve Europiane të Shkencës së Jetës, si anëtare e ICA (Association 
for European Life Science Universities) dhe CASEE–ICA (Regional Organization for 
Central and South Eastern Europe, CEEPUS, COST, etj, nëpërmjet pjesëmarrjes në 
projekte dhe programe të përbashkëta.
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	 Zyra do të punojë me rrjetin e Universiteteve (Universiteti Hohenheim, Universiteti 
i Giessen-it, Universiteti Lorraines (Francë), Universiteti i Shkencave të jetës dhe Mjedisit, 
Vjenë, Universiteti i Montpelies, Universiteti i Peruxhias, Universiteti i Viterbos, Universiteti 
i Firences, Universiteti i Barit, Universiteti Bujqësor i Athinës, Universiteti Politeknik i Kretës, 
Universiteti i Selanikut, Universiteti i Ankarasë; Institutet Agronomike Mesdhetare (Itali, 
Spanjë, Francë, Greqi, etj) me të cilët UBT ka marrëdhenie tradicionale me synim 
rritjen e mundësive të pjesëmarrjes në projekte dhe shkëmbimeve të personelit 
akademik dhe studentëve. 

	 UBT do të vendosë me prioritet marrëdhënie me universitetet homologe të 
vendeve të rajonit (Greqi, Itali, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Kroaci, Slloveni, Serbi, 
Bullgari, Rumani etj).

	 Marrëdhënie të ngushta do të zhvillohen me Universitetin e Prishtinës dhe 
Universitetin e Tetovës.

	 Kur senati do e vlerësojë të nevojshme (për çështje të ndjeshme sensitive dhe 
të rendësishme), ZJMJ do të vendosë dhe koordinojë veprimet me një “Studio 
Ligjore” prestigjoze në Tiranë të përzgjedhur nga UBT për të mbrojtur interesat 
e Universitetit me palët e treta në gjykatë.

	 Pjesë aktive e stafit të zyrës do të jenë lektorë/profesorë që kanë studiuar në 
universitet e BE (Gjermani, Francë, Itali, Spanjë, Greqi, Austri, etj) dhe vendeve të 
tjera (Angli dhe SHBA) të cilët do të jenë ambasadorët dhe përfaqësuesit e UBT-
së në marrëdhëniet me këto universitete.
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Publiku do të jetë vlerësues i 
informacionit për çdo person, 
maturantët do të shohin një pasqyrë 
të krijuar nga vetë universiteti për 
mundësitë që UBT ofron. 

Fakultetet dhe Departamentet do të zhvillojnë idenë 
duke identifikuar fushat e komunikimit me interes 
publik dhe duke i përmirësuar ato në vazhdimësi 
sipas dinamikës e interesit publik. Universiteti do të 
mbështesë dhe stimulojë kontributet e çdo personi në 
“GREEN WORLD”. UBT do të përcaktojë rregulla për 

4.3.2 Zyra e marrëdhënieve me publikun

ZMP do të zhvillojë marrëdhëniet me publikun nëpërmjet portalit të UBT-së me emrin 
“Green World” si dhe organizimin e panairit “Ditët e Gjelbërta”, konferencave dhe eventeve 
të tjera publike në UBT.

Opinioni publik dhe ekspertiza e 
thelluar e stafit akademik të UBT-
së është me interes të gjerë publik 
dhe me rëndësi parësore për shumë 
çështje që diskutohen sot në median 
elektronike dhe atë të shkruar.

Sot, jetojmë në kohën kur individi është i përmbytur 
nga informacioni dixhital i rrjeteve sociale, ndaj edhe 
krijimi i opinioneve është fortësisht i ndikuar nga 
teknologjia veçanërisht për brezin e ri. Stafi akademik 
i UBT-së, mbart jo vetëm traditën, por është shumë i 
kualifikuar dhe ofron dije dhe ekspertizë bashkëkohore 
si kurrë më parë.

Në UBT ekziston një potencial i lartë i ekspertizës më të thelluar dhe cilësore në Shqipëri 
e demonstruar me sukses në projekte, eksperienca dhe bashkëpunime me institucionet e 
vendit dhe ato ndërkombëtare. 

UBT mund dhe duhet ta kthejë lehtësisht në avantazh faktin e të qënit IAL publike e 
lidhur ngushtësisht me grupe të shumta të interesit siç janë konsumatorët e ushqimit, 
fermerët dhe agro-përpunuesit, zinxhirin e prodhuesve dhe marketingut të produkteve, 
dashamirësve të agroturizmit, natyrës, biodiversitetit, etj. 

Mendimi dhe ekspertiza e UBT-së për orientimin e fermerëve në treg, subvencionet, 
marketingun, cilësinë e ushqimeve, cilësinë e mjedisit, shëndetin e bimëve dhe kafshëve, 
etj., do të jetë shumë më e besueshme dhe me vlerë për publikun e gjerë.

Zhvillimi i marrëdhënieve të universitetit me publikun dhe grupet e interesit do të 
realizohet nëpërmjet metodave alternative të komunikimit dhe hapjes së portalit online 
“GREEN WORLD”. Portali do të regjistrohet zyrtarisht nga universiteti dhe do të jetë i 
hapur për stafin akademik, studentët dhe bashkëpuntorë të mundshëm.

Portali “GREEN WORLD” do të mundësojë përçimin e dijes nga stafi akademik-auditorët 
dhe laboratorët në sy dhe interes të publikut. Stafi akademik është i lirë të japë opinione me 
përgjegjësi profesionale, të bëjë oponencë ndaj informacioneve të mediave të tjera, të 
botojë këshilla për fermerët ose rezultatet e studimeve dhe projekteve.
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të vlerësuar nga ana sasiore dhe cilësore kontributin e individëve ose grupeve akademike 
si pjesë e aktivitetit akademik gjatë vitit.

Studentët do të kenë në portal një rubrikë ku do të informohen për aktivitetet e 
tyre, si dhe për të dhënë kontributin e tyre. Gjimnazistët do të gjejnë informacion të 
permbledhur për programet dhe arsyet pse duhet të studiojnë në UBT.

4.3.3 “Ditët e Gjelbërta” në UBT

Në bashkëpunim me institucionet Qëndrore dhe vendore, Organizatat e Prodhuesëve 
dhe Tregtarëve, Agjencitë e interesuara publike dhe private, përfaqësues dhe grupe 
interesi nga vendi dhe rajoni, UBT do të organizojë çdo vit panairin me karakter festiv dhe 
shumëdimensional “Ditët e Gjelbërta” në ambjentet e universitetit dhe Fermës Didaktike 
Eksperimentale.

Nëpërmjet panairit “Ditët e Gjelbërta”, UBT ka për qëllim të vendosë bashkëpunim të 
qëndrueshëm me grupet e interesit, të evidentojë rolin e universitetit si aktor në fushën 
e bujqësisë, shëndetit publik, ushqimit dhe mjedisit.

Përveç ambjenteve dhe koordinimit të procesit, UBT do të ofrojë demonstrime 
të teknologjive dhe inovacionit, racave, farave dhe fidanave autoktonë, ekspertizë 
profesionale dhe kapacitete laboratorike.
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5.1 EDUKIMI I STUDENTËVE
Misioni i pandryshuar i UBT-së është formimi i profesionistëve të zotë dhe qytetarëve të 
mirë për shoqërinë. Zhvillimet akademike dhe institucionale, përmirësimi i infrastrukturës 
brenda dhe jashtë auditorëve, modernizimi i sekretarisë mësimore, akreditimi me sukses 
i UBT-së dhe i programeve janë arritje të rëndësishme të katër viteve të fundit. 

5. POLITIKA MBËSHTETËSE

Mbështetja me fonde për 
formimin profesional të 
studentëve dhe kërkimin 
shkencor do të sigurohet nga 
fondet e UBT-së, donatorëve 
publikë dhe privatë, programeve 
dhe projekteve.

Edhe për katër vitet në vijim, Departamentet, 
Dekanatet e Fakulteteve, Rektorati dhe Senati 
akademik do të orientojnë aktivitetin e tyre të 
përditshëm në funksion dhe në ndihmë të edukimit 
të studentëve; përmirësimit të infrastrukturës në 
auditore, vitalizimin e bibliotekës, përmirësimit të 
kushteve në territorin e kampusit, reabilitimin e 
amfiteatrit, ambjenteve sportive, rritjen e sigurisë 
etj.

Objektivi kryesor mbetet përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së mësimdhënies dhe 
formimit profesional të studentëve. Vëmendja do të fokusohet në drejtim të:

	 Përmirësimit të vazhdueshëm të programeve dhe metodologjisë së mësimdhënies, 
rritjes së mbështetjes për formimin profesional të studentëve brenda dhe jashtë 
kampusit universitar.

	 Planifikimit të praktikave profesionale me karakter shumëdisiplinor të 
përqëndruara në një javë mësimore dhe mbështetja me transport nga UBT.

	 Rritjes së mobiliteteve të studentëve në kuadër të projekteve Erasmus dhe 
Erasmus+. Deri në vitin 2024, UBT do të rrisë me rreth 30% numrin e studentëve 
që do të ndjekin të pakten 1 semestër në universitetet e huaja, dhe me rreth 25% 
numrin e studentëve dhe pedagogëve të huaj që vijnë në UBT. Më shumë vëmendje 
do t’i kushtohet informacionit dhe përgatitjes për mundësitë e lëvizshmërisë për 
studentët.

	 Rritja e ofertës për programet e studimit në gjuhë të huaja, veçanërisht në 
ciklin e dytë dhe të tretë, organizim shkollash verore; në të njëjtën kohë duke 
marrë vëmendjen e duhur në zhvillimin dhe promovimin e traditës dhe bujqësisë 
shqiptare.
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	 Rritjes së aksesit të studentëve në laboratore mësimore dhe didaktike si dhe 
mundësive për zhvillimin e praktikave profesionale në organizata publike dhe 
private nëpërmjet marrveshjeve dhe kontratave.

	 Mbështetjes së studentëve në programet Master Profesional dhe Master Shkencor 
për zhvillimin e mikrotezave dhe mbrojtjen e diplomës.

	 Formimi i një “fondi” me qëllim inkurajimin e studentëve më të talentuar për 
arritje të shkëlqyera.

	 Përmiresimi dhe vitalizimi i bibliotekes qëndrore universitare drejt një sistemi 
bibliotekar të integruar, me qëllim mbledhjen, redaktimin dhe prezantimin para 
publikut i informacionit dhe arritjeve të UBT-së.

	 Mbështetja e organizatave studentore për aktivitete sportive, kulturore, artistike, 
sociale dhe vullnetare.

	 Mbështetje për shkollat 2-vjeçare me orientim profesional ose kurse dhe formimin 
e vazhdueshëm profesional.

	 Mbështetje specifike për studentët në degët e shkencave të aplikuara (bujqësi, 
mjedis, teknologji ushqimore, mjekësi veterinare, zootekni, pyje, agroturizem) 
nëpërmjet:

	 Vënies në funksion të studentëve e kopshtit botanik, kopshtit të bimëve dhe 
kafshëve bujqësore, koleksionit gjenetik fushor dhe aseteve agroturistike të FDE.

	 Përmirësimin dhe vënien në funksionim të plotë të Klinikës së Mjeksisë Veterinare 
si hap i parë në mbështetje të krijimit dhe funksionimit të Spitalit Veterinar. 
Studentët do të jenë pjesë operative e punës si në klinikë ashtu edhe në laborator, 
duke fituar kredite specifike të dedikuara për pjesëmarrjen me punë konkrete.

	 Mbështetje për filierat agroushqimore të bulmetit, vajit të ullirit, verës dhe pijeve 
në punishten e FDE, ku edhe këtu studentet do të kenë të njëjtën qasje si në rastin 
e FMV.

	 Menaxhimit të bazës laboratorike sipas një plani të përbashkët në nivel 
universiteti i cili do të sigurojë mbështetjen me kimikate dhe shërbime për 
mirëmbajtje.

	 Rritjes së aksesit të studentëve të masterit shkencor dhe doktorantëve në 
laboratoret analitike.
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5.2 KËRKIMI SHKENCOR
Kërkimi shkencor në UBT është bërë i vështirë për shkak të pezullimit të shkollës së 
doktoraturës dhe mungesës së mbështetjes financiare. Mosfunksionimi i shkollës së 
doktoraturës si motorri kryesor i kërkimit shkencor në universitet ka vënë në vështirësi 
të skajshme kualifikimin shkencor të 39 asistentëve; ka bllokuar karrierën akademike të 
94 lektorëve dhe 80 profesorëve të asociuar. Gjithashtu, 94 profesorë kanë ngelur pa 
angazhim të drejtëpërdrejtë në procesin e kërkimit shkencor.

Politika e UBT-së do ketë si objektiv prioritar rritjen e efektivitetit të kërkimit nëpërmjet: 
(i) maksimalizimit të efiçencës së parave publike, (ii) konkurimit në programe kombëtare 
dhe ndërkombëtare, duke nxitur konkurencën e kërkuesve, përmirësuar financimet, (iii) 
vlerësimit të cilësisë sipas standardeve europiane. Disa nga masat prioritare do të jenë:

	 Rektorati dhe senati akademik në bashkëpunim me dekanatet e fakulteteve do 
të konsiderojnë me përparësi rihapjen e shkollës së doktoraturës për vitin e 
ardhshëm akademik.

	 UBT do të sigurojë mbështetje financiare për kërkimin shkencor dhe kushte 
optimale për zhvillimin normal të karrierës akademike veçanërisht për asistentët, 
lektorët dhe profesorët e asociuar nëpërmjet fondeve të brendshme dhe burimeve 
të jashtme të buxhetit (shiko fusha prioritare nr 2).

	 Financimi i GMK dhe Departamenteve “në një masë kritike”, të domosdoshme 
duke mbështetur me prioritet studimet e doktoraturës.

	 Përmirësimi i infrastrukturës laboratorike bazë, për të gjithë laboratorët ekzistues, 
mbështetja me kimikate dhe mirëmbajtje.

	 Përshtatja e fushave të kërkimit në përputhje me kërkesat dhe nevojat e ekonomisë 
dhe trendeve të zhvillimit për të siguruar bashkëpunimin e GMK/Departamenteve 
dhe nëpërmjet tij sinergji dhe performancë.

	 Mbështetjen në rritje për kooperimin ndërkombëtar në fushën e kërkimit me 
prioritet vendet e rajonit.

	 UBT do të sigurojë mbështetje financiare deri në 300 Euro për publikimet e 
artikujve të indeksuar në IF ose Scopus, të nevojshme për mbrojtjen e doktoraturës 
nga asistentët ose për promovimin akademik të lektorëve dhe profesorëve të 
asociuar.

	 UBT do të mbështesë pjesëmarrjen në konferenca ndërkombëtare deri në 350 
Euro sipas rastit, të nevojshme për mbrojtjen e doktoraturës nga asistentët ose 
për promovimin akademik të lektorëve dhe profesorëve të asociuar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet më të mira të asistentëve të rinj dhe lektorëve në 
nivel universiteti dhe do të motivojë me çmime dhe shpërblime financiare më të 
mirët. 

	 UBT do të organizojë çdo 2 vjet Konferencën Ndërkombëtare në fushën e 
Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.
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	 UBT do të mbështesë rritjen e cilësisë së publikimeve në revistën e universitetit 
(AJAS), me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe indeksimin e saj në Scopus.

	 Kërkimi shkencor do të konsiderohet prioritet në marrëdhëniet me partnerët 
brenda dhe jashtë vëndit duke synuar rritjen e aksesit për financimeve. 

Fakultetet dhe departamentet do të 
përcaktojnë rregullat dhe kriteret 
për vlerësimin e aktivitetit të stafit 
akademik ose axhendës në funksion 
të realizimit të objektivave të 
përcaktuara prej tyre.

Rektorati do të koordinojë dhe do të mbështesë në 
mënyrë të vazhduar aktivitetin e dekanateve të dala nga 
procesi zgjedhor. Në themel të politikës mbështetëse do të 
jetë respektimi i lirisë akademike të profesoriatit në njësinë 
bazë ose departament.

Politikat mbështetëse të rektoratit për pesë fakultetet 
e UBT-së dhe IRGJB, do të synojnë konsolidimin e 

departamenteve ekzistuese dhe programeve të studimit përmes mbështetjes së stafit 
akademik për zhvillimin e karrierës së tyre akademike. Disa nga drejtimet e mbështetjes 
do të jenë:

	 Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Fakulteti 
i Bioteknologjisë Ushqimore, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare dhe Fakulteti i 
Shkencave Pyjore do të mbështeten në rrugën e zhvillimit dhe konsolidimit të 
programeve përmes motivimit së stafit akademik duke synuar rritjen e cilësisë në 
mësimdhënie dhe kërkim shkencor.

	 Vëmendje e posaçme do të tregohet për Fakultetin e Bioteknologjisë Ushqimore, 
për ndërtimin dhe vënien sa më të shpejtë në funksionim të godinës së re.

5.3 MBËSHTETJA DHE KOORDINIMI ME FAKULTETET

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit (projekt ide)
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	 Kujdes i vazhdueshëm për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e kushteve në 
ambjentet e mësimdhënies dhe veçanërisht për higjenën e godinave.

	 Fakultetet do të inkurajohen për zhvillimin e aktiviteteve që sigurojnë të ardhura 
shtesë për stafin dhe universitetin duke përdorur burimet e UBT-së.

	 Do të sigurohet mbështetje për laboratorin e Teknologjive Ushqimore (qumësht, 
mish, nënprodukte, pije, etj) si referencë kombëtare dhe si qendër për trajnimin 
ose formimin e vazhduar të specialistëve të fushës.

	 FBU do të mbështetet për krijimin e produkteve “Made in UBT” (djathë, verë, 
raki, vaj ulliri etj) dhe ofrimin e tyre për konsum në ambjentet agro-turistike të 
fermës së UBT-së.

	 Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit (FEA), do të mbështetet në drejtim të 
konsolidimit të programeve aktuale mesimore, permirësimit të infrastruktures 
mësimore, si dhe nxitjes drejt shërbimeve që ofrojnë të ardhura shtesë për 
anëtaret e stafit të tij.

	 Mbështetje për ruajtjen e akreditimit të Laboratorit të Mjedisit, për ruajtjen 
dhe zgjerimin e akreditimit dhe rritjen e ofertës për shërbime ndaj fermerëve, 
projekteve dhe industrisë.

	 UBT do të forcojë rolin e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare (kapacitetet njerëzore 
dhe laboratorike), me qëllim marrjen e rolit kryesor me rëndësi kombëtare 
strategjike në fushën e shëndetit të kafshëve (zoonozave) dhe sigurisë ushqimore.

	 Vëmendje e shtuar do të tregohet për ngritjen e një Qendre Diagnostike 
Laboratorike pranë FMV, puna e së cilës do koordinohet me laboratorët aktualë 
me synim akreditimin sipas standardeve ndërkombëtare. Kjo qendër Diagnostike 
Laboratorike do të shërbejë jo vetëm per qëllime didaktike (praktika mesimore 
nga studentet), punë kerkimore shkencore per Doktorantet, por edhe shërbime 
ndaj të tretëve

	 Fakulteti i Shkencave të Pyjeve do të mbështetet për fuqizimin e Laboratorit të 
Industrisë së Drurit për ta kthyer atë në një bazë didaktike dhe prodhuese për 
nevojat e UBT-së si dhe hapjen e një Salloni me produkte për mobilimin dhe 
arredimin e banesave, shkollave dhe zyrave si mundësi për motivimin e studentëve 
dhe stafit.

	 Politika e solidaritetit brenda UBT-së do të fokusohet për fakultetin e Shkencave 
Pyjore, Departamentin e Agronomisë, Departamentin e Shkencave Zooteknike 
dhe Departamentin e Akuakulturës dhe Peshkimit.
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	 UBT do të akordojë “Bursa Studimi” duke përjashtuar nga tarifa e studimit 100 
studentë që regjistrohen në vitin e parë ose 25 për çdo program studimi të degëve 
të mësipërme. Në vazhdimësi UBT do të zhvillojë politika me synim konsolidimin 
e këtyre programeve me rëndësi për ekonominë e vendit.

	 Fakultetet do të përfshihen dhe do të kenë rol kyç në planin transformues të FDE 
drejt një modeli funksional dhe fitimprurës.

5.4 MBËSHTETJA PËR INSTITUTIN E 
RESURSEVE GJENETIKE TË BIMËVE

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) është institucion që koordinon 
aktivitetet në fushën e ruajtjes dhe menaxhimit të resurseve gjenetike të bimëve në 
shkallë vendi.

Banka Gjenetike Shqiptare, ruan mostrat më të rëndësishme të specieve të ndryshme të 
bimëve (për bujqësinë dhe ushqimin, bimë të rralla, bimë të rrezikuara e në rrezik zhdukje, 
bimë të egra me interes për bujqësinë, etj.). UBT do të sigurojë mbështetje financiare 
suplementare nga Ministria e Bujqësisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe donatorët 
duke argumentuar rëndësinë e Bankës Gjenetike si pasuri e pazëvendësueshme për 
ekonominë dhe të ardhmen. Mbështetja e UBT-së për IRGJB do të jetë për:

	 Burime financiare për eksplorimin e gjermoplazmës, për identifikimin dhe ngritjen 
e koleksioneve in situ, si dhe për realizimin e koleksionimit të gjermoplazmës së 
specieve të rralla dhe rrezikuara nga zhdukja.

	 Mbështetje pë rigjenerimin e germoplazmës si procesi më i rëndësishëm në një 
bankë gjenetike.

	 Ngritja e një dhome frigoriferike për raujtjen afatgjatë të gjermoplazmës dhe 
ngritja e sistemit të ventilimit për pjesën tjetër të ruajtjes së gjermoplazmës 
bimore.

	 Mbështetje për studime për vlerësimin e tipareve specifike të gjermoplazmës me 
interes për fermerët dhe seleksionuesit.

	 Binjakëzimi i Bankës Gjenetike me institucione homologe të interesuara për 
pasurinë gjenetike të vendit bazuar në interesin e ndërsjellë, parimet e Konventës 
për Mbrojtjen e Biodiversitetit dhe Portokollit të Nagoya.
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5.5 VITALIZIMI I FERMËS DIDAKTIKE 
EKSPERIMENTALE

Ferma Didaktike Eksperimentale (FDE) është pasuri me shumë vlerë në zotërim të UBT-
së. Ferma është e vendosur pranë Areoportit të Rinasit dhe shtrihet në 117.5 ha në një 
nga zonat më të favorshme për aktivitet bujqësor dhe agroturizëm. FDE ka në zotërim:

Tokë bujqësore (ha) 117.5
Jonxhë 44.3
Ullishte 13
Pemtore 4
Vreshte 4
Sipërfaqe që kultivohet çdo vit 52.2
Gjedhë gjithsej 36
Bagëti të imta 159
Derra gjithsej 8
Njëthundrakë 4
Familje bletësh koshere 30

FDE do të të zhvillohet si një model i bujqësisë së qëndrueshme dhe fitimprurës në dobi 
të universitetit dhe investitorëve. Gjatë 4 viteve në vazhdim, FDE do të transformohet në 
një Shoqëri aksionere duke ruajtur aksesin dhe funksionet didaktike dhe eksperimentale 
për stafin akademik dhe studentët.

UBT do të përcaktojë Termat e Referencës ose Detyrën e Projektimit ku do të 
përcaktohet idea bazë dhe kërkesat për Shoqërinë aksionere (Sh.a). Agroturizmi do të 
jetë aktiviteti shumëdimensional i FDE si Shoqëri Aksionere.

Disa nga kërkesat bazike për projektin e zhvillimit të fermës në Sh.a do të 
jenë:

	 Aktiviteti i Fermës do të zhvillohet “si një model i bujqësisë së qëndrueshme” 
rreth një “Poli Agroturistik” i cili do të bëhet pjesë e guidave turisitike në Shqiperi 
dhe do të prezantojë një ofertë të pasur për një gamë të gjerë vizitorësh vendas 
dhe të huaj.

	 Oferta turistike do të përbëhet nga: (1) Kopshti i bimëve, (2) Kopshti i kafshëve 
bujqësore, (3) Bujtina e fermës të lidhura midis tyre në një intinerar të përcaktuar 
për vizitorët.
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	 Kopshti i bimëve do të përbëhet nga katër seksione ku do të kultivohen në 
mënyrë konvencionale kultivarë dhe varietete të vendit ose traditës të cilat ruhen 
në bankën gjenetike. Seksionet e kopshtit të bimëve do të jenë varietete dhe 
kultivarë autoktonë shumë të kërkuar sot ne treg: të drithrave (misër, grurë, elb 
dhe thekër); konvejeri i perimeve (5 lloje domate, 3 lloje speci, 2 lloje patellxhani, 
kastravec, karrota, qepë, hudhra, presh, lakra të ndryshme, etj); të drufrutorëve 
dhe hardhisë; të bimëve aromatike dhe mjekësore (sherebela, rigoni, lavandula, 
mentja, etj).

	 Kopshti i fermës do të promovojë biodiversitetin e vendit dhe traditën si 
potencial i lartë agroturistik në dobi të fermerëve. Produktet e kopshtit do t’u 
serviren vizitorëve në bujtinën ose restorantin e fermës si dhe do të tregtohen 
për vizitorët.

	 Kopshti i kafshëve shtëpiake do të përbëhet nga lloje dhe raca të ndryshme 
të gjedhëve, derrave, të imtave, shpendëve, kafshëve shtëpiake, etj. Kafshët e 
fermës do të jenë në interes të dashamirësve të fshatit dhe veçanërisht fëmijëve. 
Produktet e qumështit dhe mishit do të serviren në bujtinën e fermës si dhe do 
të tregtohen per vizitorët.

	 Ferma do të marrë rolin e një Qendre të Transferimit të Njohurive dhe do të 
ndihmojë industrinë bujqësore të priret drejt ndryshimeve inovative duke bërë të 
mundur zgjidhjen e sfidave të mëdha në mënyrë më efektive duke dhënë përfitime 
për bizneset bujqësore dhe impakt pozitiv më të gjerë tek shoqëria si e tërë.

	 UBT dhe FDE do të ofrojnë kushte inkubatori për inovacionin e udhëhequr nga 
fermerët pionierë/novatorë, do të veprojë si një përshpejtues i sipërmarrjes rurale 
dhe do të bëhet një qendër “prodhues idesh” nëpërmjet aplikimit të praktikave të 
mira bujqësore si dhe ndërtimin e politikave të zhvillimit rural, bazuar në shembuj 
të suksesshëm dhe të menduarit strategjik.

	 Bujtina e fermës do të jetë me konstruksion druri ose përshtatja e një stalle 
ekzistuese dhe do të shërbejë për pritjen e vizitorëve dhe ofrimin e shërbimeve 
ndaj tyre.

	 Bujtina do të ketë disa ambjente: (i) Salla e pritjes që do të konceptohet në formën 
e një “Muzeu për Bujqësinë Shqiptare”, (ii) Restoranti, (iii) Ambjentet e 
magazinimit dhe përpunimit të ushqimeve, (iv) ambjentet për marketingun dhe 
tregëtimin e produkteve.

	 Në sallën e pritjes do të organizohet një ekspozitë e përhershme për vizitorët ku 
do të pasqyrohet Historiku dhe Rrugëtimi 70 vjeçar i UBT-së, Historia e Bujqësisë 
Shqiptare, evolucioni i teknologjive, etj.
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	 Bujtina do të ketë punishten e përpunimit të ushqimeve dhe ambjentet e ruajtjes 
së tyre. Restoranti i bujtinës do të ofrojë ushqim dhe gatime të traditës.

	 Turistët do të priten çdo ditë dhe do të shoqërohen për të vizituar fermën sipas 
një intinerari të caktuar.

	 Ferma do të kultivojë tokën në funksion të sigurimit të ushqimit për kafshët dhe 
të produkteve si lëndën e parë për ushqim për njerëzit, kryesisht drithëra, perime, 
fruta, qumësht dhe mish të cilat do të përpunohen në funksion të kërkesës së 
bujtinës dhe pjesa tjetër do të shitet si produkt i fermës.

	 Në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, do të negociohet hapja e një hapësire 
tregtare në Tiranë, dedikuar promovimit dhe tregtimit të produkteve të prodhuara 
në FDE, FBU, Laboratorin e përpunimit të drurit në FSHP si dhe produkte të tjera 
të UBT.

UBT do të bëjë “thirrje publike” dhe do të identifikojë projektin fitues dhe 
financimin më të mirë përmes konkursit.

	 Projekti do të realizohet sipas konceptit që palët (UBT + investitor) bien dakort 
si pjesë e shoqërisë Join-Venture.

	 Vlerësimi i pasurisë së universitetit do të bëhet sipas praktikës ligjore ndërsa vlera 
e investimit sipas projektit të miratuar nga palët.

	 Palët do të bien dakort dhe do të nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi 
dhe bashkëpunimi në të cilin përcaktohet angazhimi për pjesëmarrje në Shoqërinë 
Aksionere.

	 Leja nga organet kompetente merret nga pronari i pasurisë (Universiteti) dhe i 
vihet në dispozicion investitorit i cili kryen investimin sipas kontratës në kohë dhe 
në vlerën e përcaktuar.

	 Dividenti shpërndahet sipas Ligjit dhe aktmarrveshjes ndërmjet palëve.



Të nderuar kolegë

Të dashur studentë

Universiteti Bujqësor i Tiranës do të përballojë sfidat e kohës vetëm nëse zhvillohet dhe bëhet 
i preferuar për dijen dhe shkencën edhe ju ofron studentëve një profesion të suksesshëm 
në tregun e punës.

Unë besoj tek e ardhmia e sigurtë e UBT-së !

Universiteti Bujqësor i Tiranës duhet dhe mund të përballojë sfidat vetëm nëse qeveriset në 
konformitet me parimet dhe normat e të drejtës universitare, në pasqyrën e transparencës 
dhe llogaridhënies.

Unë angazhohem për respektimin e kuadrit ligjor, për efikasitet, transparencë dhe 
llogaridhënie!

Universiteti Bujqësor i Tiranës duhet të sigurojë burime financiare shtesë për mbështetjen e 
studentëve, motivimin e stafit akademik dhe për arritjen e standardeve të përparuara.

Unë besoj se lobimi dhe forcimi i marrëdhënieve institucionale me Ministrinë e 
Bujqësisë, me donatorët dhe partnerët e biznesit dhe një politike të re me programet 
dhe projektet do krijojë burimet e nevojshme financiare !

UBT duhet të zhvillojë pronat dhe asetet duke eleminuar shpenzimet dhe rritur përfitimet. 

Unë besoj dhe angazhohem se FDE mundet dhe do të transformohet në një shoqëri 
fitimprurëse si modeli i suksesshëm i një Poli Agro-turistik në dobi të UBT-së.

Universiteti Bujqësor i Tiranës mund të zhvillohet dhe përparojë vetëm nëse zhvillon 
kapacitetet akademike, si pika më e fortë, duke i krijuar kushte optimale për mësimdhënie, 
kërkim shkencor dhe zhvillimin e karrierës.

Unë angazhohem se mbështetja e stafit akademik do të jetë prioriteti i qeverisjes si 
mënyra e vetme për të arritur standardet. 

UBT duhet të dëshmojë qartazi në sy të publikut (agrobiznesit, donatorëve dhe partnerëve) 
se është aktor me vlerë, partner i besueshëm dhe i dobishëm për zhvillimin social-ekonomik 
të vendit.

Unë besoj se ne mundemi të demostrojmë vlerat dhe potencialin e ekspertizës për 
publikun dhe grupet e interesit, veçanërisht në fushat më të ndjeshme nëpërmjet 
portalit “Green World” dhe kanaleve të tjera të komunikimit.

Universiteti Bujqësor i Tiranës duhet të konsolidojë traditën dhe arritjet në fushën e 
mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, të avancojë drejt forcimit të cilësisë së diplomave dhe 
kompetencave profesionale të të diplomuarëve, të rrisë gamën dhe cilësinë e shërbimeve 
ndaj të tretëve si dhe të reflektojë kulturë dhe etikë në marrëdhënie me publikun dhe 
shoqërinë.

Unë angazhohem se së bashku, me besim mund të ecim të sigurtë dhe të garantojmë 
të ardhmen e Universitetit Bujqësor të Tiranës.

UBT do të jetë universiteti i preferuar për shkencën, dijen dhe profesionin !


