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HYRJE 

 

Raporti Vjetor të Veprimtarisë Mësimore – Kërkimore për vitin akademik 2017 – 2018 është 

hartuar bazuar në Ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor 

në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimin Nr. 5, datë 19.02.2018 

“Për përcaktimin e elementëve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të 

institucioneve të arsimit të lartë” dhe Satutin të Kolegjit Universitar “Luarasi”. Raporti është i ndarë 

në dy pjesë.  

 

Pjesa e parë e Raportit e titulluar “Aspekte të menaxhimit akademik”, është hartuar nga Senati 

Akademik i Kolegjit Universitar “Luarasi” si organi kolegjial më i lartë akademik i institucionit, 

përgjegjës për përmbushjen e misionit të KU “Luarasi.” dhe në zbatim të funksioneve të tij të 

parashikuara në legjislacioni në fuqi. 

 

Pjesa e dytë e Raportit e titulluar “Aspekte të menaxhimit administrativ”, është hartuar nga Bordi i 

Administrimit i Kolegjit Universitar “Luarasi” si organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili 

garanton përmbushjen e misionit të KU “Luarasi”, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij 

dhe në zbatim të funksioneve të tij të parashikuara në legjislacioni në fuqi. 

 

Raporti Vjetor 2017-2018 është miratuar në mbledhjen e përbashkët të Senatit Akademik dhe 

Bordit të Administrimit të Kolegjit Universitar “Luarasi” me Vendimin Nr. 1, datë 28.09.2018. 
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PJESA E PARË “ASPEKTE TË MENAXHIMIT AKADEMIK” 

 

I. HISTORIK I SHKURTËR I KOLEGJIT UNIVERSITAR “LUARASI” 

 

Kolegji Univeristar “Luarasi” (KU “Luarasi”) (më parë Shkolla e Lartë Universitare Jopublike 

“Luarasi” (SHLUJ “Luarasi”) është një institucion jopublik i arsimit të lartë në Shqipëri. KU “Luarasi” 

është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.611, datë:11.09.2003 “Për dhënien e lejes 

për hapjen e shkollës së lartë universitare, jopublike “Luarasi.” Mbi bazën e këtij akti, institucioni ka 

nisur veprimtarinë e mësimdhënies, në vitin akademik 2003–2004 fillimisht me Fakultetin e 

Drejtësisë. Veprimtaria e institucionit është normuar, kronologjikisht, nga aktet nënligjore në vijim:   

 

i. Me Urdhër Nr. 483, datë 12.10.2012, të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës “Për hapjen e 

disa programeve të reja të studimit të Ciklit të parë dhe të Ciklit të dytë pranë SHLUJ  

“Luarasi”, u realizua: 

 

a) Hapja e programeve të studimit të Ciklit të parë “Bachelor” në: “Ekonomiks”, 

“Administrim Biznes” dhe “Financë Bankë”, me kohë të plotë, me 180 kredite, dhe  

kohëzgjatje 3 vite akademike. 

b) Hapja e programeve të studimit të Ciklit të dytë “Master Profesional” në “E Drejtë 

Bankare dhe Financiare” dhe  ‘Kontabilitet”,  me kohë të plotë, me 90 kredite, dhe 

kohëzgjatje 1.5 vite akademike.  

c) Hapja e programeve të studimit të Ciklit të dytë “Master i shkencave” në “Menaxhim 

Ekzekutiv” dhe “Bankat dhe Tregjet Financiare”, me kohë të plotë, me 120 kredite, 

dhe kohëzgjatje 2 vite akademike. 

 

ii. Me Urdhër Nr. 188, datë 15.05.2015, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për riorganizimin 

e njësive kryesore të institucionit të arsimit të lartë “Shkolla e Lartë Universitare Private 

“Luarasi””, institucioni është riorganizuar në dy njësi kryesore: 

 

a) Fakulteti Ekonomik 

b) Fakulteti i Drejtësisë 

 

Prej vitit 2012, institucioni, konform strategjisë së zhvillimit institucional, misionit dhe qëllimit, ka 

zgjeruar aktivitetin, duke ofruar disa programe të reja studimi në fushën e drejtësisë si edhe 

programe studimi në fushën ekonomike, në kuadër të Fakultetit Ekonomik.  

Me Urdhër Nr. 266, datë 14.05.2018  të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë u miratua hapja e 

Fakultetit të Teknologjisë dhe Informacionit. Me këtë Fakultet të ri dhe programet që ai do të ofrojë, 

rritet oferta akademike e KU  “Luarasit” dhe i përgjigjemi më mirë kërkesave të tregut të punës.  
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Vlen te theksohet se të gjitha Diplomat e shpërndara  deri tani  bazohen  në programet e studimit  

që  janë aktualisht të akredituara. Gjatë vitit akademik 2017-2018 KU “Luarasi” ofroi  studime, me 

kohë të plotë, në dy degë: Drejtësi dhe Ekonomi, në dy Cikle studimi: “Bachelor” dhe “Master” i 

Shkencave dhe Master Profesional.  

Programet e studimit që aktualisht ofron KU “Luarasi” lidhen ngushtësisht me nevojat e tregut të 

punës dhe perspektivat e zhvillimit ekonomik të vendit. Të diplomuarit në këto degë janë një 

kontigjent i kualifikuar për të kontribuar në dy shtylla të fuqishme të zhvillimit dhe demokratizimit 

të vendit: në sistemin e drejtësisë dhe në fushën ekonomike. 

Ndryshimet në strukturën organizative të KU “Luarasi”, pas akreditimit të parë institucional (2008), 

reflektojnë si përshtatjen me ndryshimet që kanë ndodhur në legjislacionin kombëtar, në fushën e 

arsimit të lartë, përgjatë këtyre viteve, ashtu edhe zgjerimin e aktivitetit të institucionit me njësi 

përbërëse organizative dhe programe të reja studimi.  

Struktura aktuale organizative gjen pasqyrimin e saj ne Statutin e KU “ Luarasit”. Ajo është 

konceptuar bazuar në përcaktimet e Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe aktet normative të institucionit – Statut dhe Rregullore e Brendshme. 

Me miratimin e Statutit të ri nga Ministri i MAS-it, me Urdhërin Nr.515, datë 27.10.2016, SHLJU 

“Luarasi” Bazuar në Nenin 20 të ligjit të mësipërm emërtohet Kolegji Universitar “Luarasi” (KU 

“Luarasi”). 

Statuti dhe Rregullorja e e Brendshme e institucionit përcaktojnë në mënyrë të detajuar përbërjen, 

kompetencat e secilit organ/autoritet dhe mënyrën e funksionimit të secilit prej Organeve 

Drejtuese, Autoriteteve Drejtuese të KU “Luarasi”, njësitë bazë si dhe njësitë 

ndihmëse/administrative të saj.  

Fushat në të cilat u krye Akreditimi institucional i  KU “ Luarasit”  nga ekspertet e jashtëm të ASCAL-

it dhe Agjencisë Britanike ishin:  

1. Organizimi dhe Manaxhimi  

2. Burimet  

3. Kurrikula  

4. Mësimdhënia , Mësimnxënia , vlerësimi dhe kërkimi shkencor  

5. Studentët dhe mbështetja e tyre  

Në Raportin e Vlerësimit të Jashtëm nga grupi i ekspertëve (I përbërë nga dy anglezë dhe një 

shqiptar) KU “Luarasi” mori vlerësimin maksimal për të pesë fushat e mësipërme. Ekipi nuk 

konstatoi asnjë dobësi dhe nuk dha asnjë rekomandim duke dhene një gjykim përdfundimatar se 

standardet dhe kriteret për arsimin e lartë në Republiken e Shqipërisë janë përmbushur plotësisht 

nga KU “Luarasi”.  

Bordi i Akreditimit, bazuar në këtë raport dhe gjykim, me vendimin Nr. 115, datë 15.12.2017 

konfirmoi se akreditimi institucional për KU “Luarasin” është i vlefshëm deri më 14.12.2023 pra,   

për një periudhë maksimale 6 vjeçare.Kjo është një arritje e merituar dhe është frut i punës të të 

gjithë aktorëve të përfshirë në KU “Luarasi”: Studentët, pedagogët, stafi ndihmës, si dhe i përkrahjes 

dhe mbështetjes së vazhdueshme të pronarëve të “Hysenbelliu Grup”. Ky vlerësim maksimal pozitiv 
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na inkurajon dhe nxit për të realizyuar akoma më mirë Misionin dhe Vizionin e KU “Luaras-it” në 

arritjen e objektivave stradegjike afatgjata dhe objektivave afatshkurtra.     

 

II. REALIZIMI VJETOR I QËLLIMEVE DHE OBJEKTIVAVE TË INSTITUCIONIT 

 

Duke e konsideruar veten si një institucion serioz në tregun ë arsimit  të lartë privat në Shqipëri, KU 

“Luarasi” synon të shërbej si një qendër e specializuar në fushën e studimeve juridike dhe 

ekonomike në vend, me ndikim në rajon e më gjerë; si dhe një qendër për kërkimin shkencor në 

drejtimet specifike ku KUL-i zotëron potencialin e nevojshëm njerëzor dhe financiar.  

Misioni i KU “Luarasi”, është në harmoni të plotë me misionin e përgjithshëm të arsimit të lartë në 

Republikën e Shqipërisë, i shprehur në nenin 1 të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, me standardet 

ndërkombëtare si dhe në veçanti  me synimin e këtij institucioni për krijimin e një qëndre ekselence 

të edukimit dhe kërkimit shkencor. 

Vizioni i KU “Luarasi” përmblidhet në angazhimin për krijimin e një institucioni elitar, që prodhon 

elita profesionistësh, duke qenë lider në zhvillimin e dijes në shoqërinë shqiptare. Studentëve u 

ofrohet një edukim cilësor, që reflekton rezultatet e kërkimit shkencor të vazhdueshëm dhe 

përpjekjet për  shfrytëzimin e arritjeve më të mira të shkencës, në fushat përkatëse të studimit.  

KU “Luarasi”, përgjatë vitit 2017-2018, ka krijuar dhe konsoliduar reputacionin dhe rritur 

standartet cilësore në mësimdhenie dhe kërkimin shkencor në fushën e Drejtësisë dhe të 

Ekonomisë. Programet mësimore në Ciklin e parë të studimevë “Bachelor” dhe në Ciklin e dytë të 

studimeve “Master Profesional”  dhe “ Master i shkencave” që ofrohen nga Fakulteti i Drejtësisë  

dhe Fakulteti Ekonomik, janë bashkëkohore dhe përputhen me kërkesat që ka sot tregu i punës.  

Arritjet e deritanishme janë rezultat i dinamikës dhe strategjisë së  zhvillimi  e cila mbështet  mbi 

filozofinë e përgatitjes së specialistëve të rinj profesionistë në fushën e drejtësisë dhe ekonomisë  

me njohuri,  aftësi dhe kompetenca bashkekohore. Objektiv apo synimi i përhershëm i çdo 

programi mësimor ka qënë dhe mbetet formimi i specialistëve të rinj profesionistë konkurrues të 

denjë në tregun e punës  dhe që t’i përshtaten kërkesave reale  të tregut të punës.    

Strategjia e KU “Luarasi” është në pajtueshmëri me prirjet kryesore të zhvillimit të Arsimit të Lartë  
në Shqipëri, tendecat e zhvillimit te arsimit të lartë në Europë dhe në botë, dhe në veçanti, me 
procesin e Bolonjës. Qëllimi i aritjeve të objektivave stradegjike është të përmirësojë cilësinë e 
mësimdhënies nga stafi akademik, të rrisë nivelin e dijeve, njohurive dhe mësimnxënien  nga ana e 
studentëve në  përvetësimin e dijeve në nivel cilësor. Në përmbushjen e kesaj stradegjie KU 
“Luarasi” synon të zerë një vend të merituar brenda hapësirës Shqiptare të Arsimit të Lartë duke 
patur si udhërëfyese tendencat bashkëkohore të zhvillimeve në hapësirën Europiane të Arsimit të 
Lartë.  

Objektivat strategjike të KU “Luarasi” janë formuluar në zbatim të Vizionit e Misionit të tij dhe në 

përputhje me vlerat e tij. Ato iu përgjigjen çështjeve strategjike me të cilat përballet KU “Luarasi” . 
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Realizimi i objektivave stradegjike është konsideruar dhe konsiderohet si fokusi kryesor i punës së 

përditshme që karakterizon stafin akademik, organet drejtuese akademike organet drejtuese 

adminstrative dhe  zyrat e shërbimeve ndaj studentëve. Filozofia jonë udhëheqëse në të gjitha 

veprimtaritë që realizohen në KU “ Luarasi”  ka qënë dhe mbetet “studenti në qëndër të vëmendjes”.  

 

Objektivat stradegjike të formuluara në  Planin e zhvillimit strategjik të KU “ Luarasit”  janë të 

zbërthyera dhe të pasqyruara edhe ne Planin vjetor 2017-2018. Objektivat e synuara në Planin 

afatshkurtër paraqiten si më poshtë vijon: 

 

• Programe dhe metoda të mësimdhënies bashkëkohore; 

• Angazhim i stafit akademik cilësor, të qëndrueshëm,me grada shkencore dhe tituj akademik, 

si dhe me eksperiencë pune në fushën e gjyqësorit, të prokurorisë, të administratës, të 

avokatisë, të bankave, të financave, të  manaxhimit, etj; 

• Ndërtimit të urave të bashkëpunimit kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar; 

• Krijimit të një mjedisi nxitës e zhvillues për studentët, pedagogët dhe punonjësit 

• Ofrimi i shkollimit për një numër të arsyeshëm studentësh, konform kapaciteteve që 

institucioni disponon; 

• Punë cilësore dhe të diferencuar me grupe studentësh apo individë të veçantë që 

trashëgojnë apo paraqesin dobësi dhe vështirësi në asimilimin e programeve mësimore; 

• Sigurim të ambjenteve dhe logjistikës së përshtatshme për realizimin e çdo aktiviteti 

mësimor, kërkimor dhe shkencor.  

 

Viti akademik 2017 – 2018 ka shënuar arritje në përmbushjen e objektivave në planin afatshkurtër. 

Bazuar në realizimin e objektivave stradegjike. Pas përfundimit të fazës së zgjerimit të aktivitetit 

me degë dhe programe të reja studimi në vitin 2012, vëmendja kryesore është përqëndruar   në 

konsolidimin e këtyre programeve dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së mësimdhënies, 

për t’i bërë ato të krahasueshëm  me programet më të mira të fushave përkatëse, në vend e më 

gjerë.  

Këto arritje vlerësohen, si pjesë e një përpjekje të vazhdueshme, për arritjen e objektivave të 

përcaktuara në planin afatmesëm dhe afatgjatë që, konsistojnë në realizimin e ekselencës 

akademike, nëpërmjet: 

• Rritjes së cilësisë dhe numrit të pranimit të studentëve.  

• Përmirësimit të cilësisë së mësimdhënies dhe ambientit të mësimit.  

• Orientimit të kërkimit shkencor në përputhje me perspektivën europiane dhe objektivat 

e mijëvjecarit.  

• Rritjes së vazhdueshme të burimeve të  financimit për institucionin. 

• Përpjekje të vazhdueshme për zgjerimin e bashkëpunimit me institucione europiane të 

arsimit të lartë, duke synuar rritjen e shkëmbimeve në nivelin e personelit akademik, 

këmbimin e literaturës shkencore në funksion të studentëve, realizimin e mobilitetit të 

studentëve, pjesmarrjen në projekte të përbashkëta të kërkimit shkencor, etj.,  
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Gjithe veprimtaria mësimore shkencore dhe edukative në KU “Luarasi” është manaxhuar me 

efektivitet dhe përkushtim të lartë nga organet drejtuese akademike: Senati akademik, Asambleja e 

personelit, Komisionete perhershme si dhe organet kolegjiale: Rektorati dhe Dekanatet e 

Fakulteteve. Funksionet dhe detyrat e këtyre organeve janë të përcaktuara qartë në Statutin e KU 

“Luarasit” si dhe në Rregulloret apo procedurat që janë formuluar në zbatim të  Statutit.   

 

Garantimi i cilësisë dhe rritja e vazhdueshme e saj në nivelin e  manxhimit akademik  në KU 

“Luarasi” ka qënë dhe mbetet faktor determinues për të patur arritje dhe suksese në veprimtarinë 

mësimor, shencore dhe edukative. Fakti që KU “Luarasi” në procesin e akreditimin institucional nga 

ASCAL-i dhe Agjencia Britanike  e cilësisë   morri vlerësimin  maksimal  për një afat 6 vjeçar është 

dëshmia më e plotë që e forcon pohimin e mësipërm.  

 

Njësia e Brëndëshme e Sigurimit të Cilësisë  në kuadër të KU “Luarasit” udhëhoqi të gjithë procesin 

e akreditimit institucional. Hartoi Raportin e Vetevlerësimit të Brendshëm dhe njëkohësisht 

paraqiti dokumentacionin e kërkuar, voluminoz, me cilësi dhe në afatet e  caktuar. Vlen të 

theksojmë se procesi ishte gjithëpërfshirës dhe kishte si qëlim edhe krijimin e kulturës së 

vletëvlerësimit nga të gjithë pjesmarrësit në të.  

 

Ekipi i Vlerësimit të Jashtëm të Cilësisë (dy anglezë dhe një shqiptar)  në Raportin e tij 

përfundimtyar  për të pesë fushat e mësipërme dha vlerësimin maksimal: “full meet”. Bazuar 

në këtë Raport  Këshilli i akreditimit  ka lëshuar Çertifikatë në të cilën theksohet:   

KU Luarasi do të riakreditohet institucionalisht pas 6 vitesh, periudhë maksimale e mundëshmë.    

 

Natyrisht kjo është një arritje shumë e madhe dhe vlerësim i punës me përkushtim që bëhet në të 

gjitha veprimtaritë në KU “Luarasi” si nga Rektorati, Dekanatet e fakulteteve, stafi akademik dhe 

stafi administrativ.  Kjo arritje na gëzon të gjithëve por, njëkohësisht na nxit dhe motivon për 

garantimin e cilësisë së arritur dhe përmirësimin e vazhdeshëm të saj. Cilësia nuk ka kufij të sipërm, 

ne synojmë të jemi ndër më të mirët.  

 

1. Struktura organizative dhe titullarët  

KU “Luarasi” është i organizuar konform Urdhërit Nr. 188, datë 15.05.2015, të Ministrit të Arsimit 

dhe Sportit “Për riorganizimin e njësive kryesore të institucionit të arsimit të lartë “Shkolla e Lartë 

Private “Luarasi.”  

 

Struktura organizative mbështetet në përcaktimet e Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.7.2015 “Për 

Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, dhe aktet nënligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij, si dhe aktet normative të 

institucionit – Statut dhe Rregullore. Statuti dhe Rregullorja përcaktojnë, në mënyrë të detajuar, 

përbërjen, kompetencat e secilit organ/autoritet drejtues dhe mënyrën e funksionimit të Organeve  

dhe Autoriteteve Drejtuese të KU “ Luarasi”.  
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Struktura organizative e  KU “Luarasi”, për vitin akademik 2017 – 2018,  paraqitet si vijon: 

a) Organeve drejtuese akademike:  

1. Senati akademik;  

2. Asambleja e Personelit;  

3. Komisionet e përhershme  

 

b) Organeve të tjera kolegjiale:  

a) Rektorati   

b) Dekanati  

 

c) Këshillit i etikës.  

 

d) Organeve drejtuese  administrative: 

1. Bordi i administrimit  

2. Admnistratori i institucionit 

3. Administratori i njësisë kryesore 

 

e) Struktura arsimore akademike  

 

1. Dy njësi kryesore  

a) Fakulteti i Drejtësisë  

b) Fakulteti Ekonomik  

 

2.Çdo Fakultet ka tre njesi bazë: 

A. Fakulteti i drejtësisë 

➢ Departamenti i së Drejtës  Publike   

➢ Departamenti i së Drejtës Penale 

➢ Departamenti i së Drejtës Private 

B. Fakulteti Ekonomik  

➢ Departamenti Financë –Bankë 

➢ Departamenti Administrim Binesi 

➢ Departamenti i Ekonomiksit  

 

Gjatë vitit akademik 2017-2018 nuk ka patur asnjë ndryshim në strukturën organizative të  

parashikuar në Statutin e KU “Luarasit” dhe në Urdhërin Nr.188, datë 15.05.2015, të Ministrit të 

Arsimit dhe Sportit “Për riorganizimin e njësive kryesore të institucionit të arsimit të lartë “Shkolla 

e Lartë Private “Luarasi.”” 
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III. INFORMACION MBI TË GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT QË OFRON KU “LUARASI” 

 

Kolegji Universiatar “Luarasi” ofron programe studimi në fushën e drejtësisë, që prej vitit 2003, dhe 

në atë të ekonomisë prej vitit 2012. Institucioni ka si objektiv kryesor përgatitjen e specialistëve, në 

ciklin e parë të studimeve, me profil në drejtësi, financë bankë, dhe administrim biznesi, me nivel 

bashkëkohor teorik dhe praktiko-aplikativ, për të përballuar kërkesat në rritje për profesionalizëm 

dhe cilësi në këto fusha studimi e veprimtarie. Institucioni, gjithashtu, ka për qëllim të përgatisë, në 

ciklin e dytë të studimeve, specialistë me formim të thelluar dhe të profilizuar, në fushat e 

shkencave juridike dhe ekonomike. Nga viti akademik 2018-2019, Kolegji Universiatar “Luarasi” do 

të ofrojë dhe programe studimi në fushën e Teknologjisë së Informacioni  dhe Inovacionit.  

 

Nr. Program i Studimit Statusi  
aktual i 

programit 

Licensim/Akreditim Vlefshmëria e 
akreditimit 

1.  “Bachelor” në “Drejtësi” Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 271, 
datë 29.06.2012 

29-06-2018 
(Në process 
riakreditimi) 

2.  “Bachelor” në “Financë 
Bankë” 

Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 433, 
datë 25.08.2016 

25-08-2022 

3.  “Bachelor” në 
“Administrim Biznesi” 

Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 434, 
datë 2016-08-25 

19-01-2022 

4.  “Bachelor” në 
“Informatikë 
Ekonomike” 

Aktiv Licensuar me Urdhër Nr.417, 
datë 16.07.2018 

 

5.  “Bachelor” në 
“Teknologji 

Informacioni dhe 
Inovacioni” 

Aktiv Licensuar me Urdhër Nr. 398, 
datë 11.07.2018 

 

6.  “Master i Shkencave” në 
“E drejtë Civile dhe 

Tregtare” 

Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 323, 
datë 15.08.2013 

15-08-2019 

7.  “Master i Shkencave” në 
“E drejtë Penale” 

Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 323, 
datë 15.08.2013 

15-08-2019 

8.  “Master i Shkencave” në 
“Menaxhim Ekzekutiv” 

Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 432, 
datë 25.08.2016 

19-01-2022 

9.  “Master i Shkencave” në 
“Bankat dhe Tregjet 

Financiare” 

Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 431, 
datë 29.08.2016 
  

19-01-2022 

10.  “Master i Shkencave” në 
“Teknologji 

informacioni dhe 
inovacionit” 

Aktiv Licensuar me Urdhër Nr. 418, 
datë 16.07.2018 

 

11.  “Master Profesional” në 
“Siguria kibernetike 
dhe e informacionit” 

Aktiv Licensuar me Urdhër Nr. 419, 
datë 16.07.2018 
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12.  “Master Profesional” në 
“Marketing dhe 

Reklamë” 

Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 382, 
datë 08.07.2016   
Riorganizuar me Vendim nga 
MASR Nr. 5912/1, Prot. datë 
13.09.2018 

08-07-2022 

13.  “Master Profesional” në 
“Financë dhe Menaxhim 

Risku” 

Aktiv Akredituar me Urdhër Nr. 471, 
datë 19.09.2016 
 Riorganizuar me Vendim nga 
MASR Nr. 5912/1, Prot. datë 
13.09.2018 

19-09-2022 

14.  “Master Profesional” në 
“Kontabilitet” 

Ky program studimi është aktualisht në proces licensimi në 
MASR 

15.  “Master Profesional” në 
“Menaxhim Sigurimesh” 

Aktiv Licensuar me Urdhër Nr. 512, 
datë 16.10.2017 

Në proces 
akreditimi 

16.  “Master Profesional” në 
“Siguria dhe rendi 

publik” 

Aktiv Licensuar me Urdhër Nr. 511, 
datë 16.10.2017 

Në proces 
akreditimi 

17.  “Master Profesional” 
në “E Drejtë Bankare 

dhe Financiare” 

Joaktiv Akredituar me Urdhër Nr. 265, 
datë 20.05.2016 
 

20-05-2022 

18.  “Master Profesional” 
në “Standardet 

Europiane për Policimin 
dhe Inteligjencën” 

Joaktiv Akredituar me Urdhër Nr. 264, 
datë 20.05.2016 
 

20-05-2022 

 

1. Përshtatshmëria e programeve të studimit me misionin e institucionit, realizimi i synmeve 

të programeve dhe lidhjen e programeve me kerkesat e tregut të punës 

KU “Luarasi” ka krijuar, me përvojën 15 vjeçare, profilin e qartë të një institucioni elitar në 

mësimdhënie në fushën e drejtësisë. Zgjerimi në kuadër të implementimit të Planit të Zhvillimit 

Institucional 2016 – 2020, drejt ofrimit të programeve të studimit edhe në fushën ekonomike dhe 

informatike, ka konturuar, në mënyrë definitive, fushat prioritare të aktivitetit. Politikat e 

mësimdhënies dhe programet e ofruara nga KU “Luarasi”, janë hartuar në përputhje të plotë 

me politikat kombëtare, të parashikuara në planin strategjik mbi arsimin e lartë. Këto programe 

studimi që ofrohen, në fushat e drejtësisë dhe ekonomisë, janë hartuar dhe realizohen në 

përputhje të plotë me misionin dhe qëllimin e institucionit, që përmblidhet në angazhimin për 

krijimin e një institucioni elitar, i cili prodhon profesionistë të përgjegjshëm, me shpirt të orientuar 

drejt kërkimit dhe të hapur ndaj sfidave kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Programet e studimit përkojnë tërësisht me misionin e Kolegjit Universitar “Luarasi” i cili synon të 

jete një qëndër ekselence në formimin akademik të studentëve nëpërmjet një filozofie arsimimi që 

ka në thelb vlerat universale synon të krijojë, të zhvillojë, të përcjellë dhe të mbrojë dijet përmes 

mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, si dhe të integrojë mësimdhëninen me kërkimin shkencor në 

mënyrë që të kontribuojë në zhvillimin ekonomik, social e kulturor në nivel kombëtar dhe rajonal. 

Objektivat e programeve identifikohen qartazi në përmbajtjen e syllabuse-ve, ndërtimin e procesit 

mësimor, mënyrën e vlerësimit të studentit, përzgjedhjen e literaturës, etj., elementë të cilët janë 
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konceptuar, në tërësinë e tyre, për të garantuar diplomimin e profesionistëve të aftë për të punuar 

në fushat e përzgjedhura apo për të realizuar studime të avancuara.  

Në këtë kuadër, këto programe studimi për përcaktimin e objektivave të tyre janë bazuar pikërisht 

në misionin dhe vizionin e KU “Luarasi”. Objektivat e programve të studimit synojnë janë hartuar në 

harmoni me kurrikulat e universiteteve më të mira perëndimore, si dhe janë në koherencë me 

dinamikën e zhvillimeve kombëtare dhe nevojat që shfaq tregu shqiptar i punës. Të gjitha 

programet e studimit të të gjitha niveleve të ofruara nga KU “Luarasi” janë miratuar pas një studimi 

të hollësishëm të nevojave të tregut, të mundësive dhe kapaciteteve që përballon ky institucion, në 

përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare, si dhe pas një procedurë rigoroze diskutimi 

dhe miratimi në njësitë dhe organet drejtuese të KU “Luarasi”.  

2. Realizimi i synimeve të programeve të studimit nga ana përmbajtësore 

Programet e studimit që ofrohen nga Kolegji Universitar “Luarasi”, në të dy ciklet e studimit, 

synojnë përgatitjen e individëve të kualifikuar për karrierë në sektorin privat dhe publik, duke 

siguruar  një  arsimim  të  gjerë  profesional  dhe  shkencor.  Bazuar në Kartën e Bolonjës, që 

përcakton ndarjen e grupimit të lëndëve në kurrikulën e programit Bachelor, programet e 

studimit të ciklit të parë “Bachelor” pajisin studentët me njohuritë bazë mbi metoda e parime 

shkencore të përgjithshme, në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 

Ndërkohë, programet e ciklit të dytë të studimeve, pajisin studentët me njohuri të thelluara në 

fushat përkatëse, si bazë për karrierë të sukseshme profesionale apo për avancimin në karrierë 

akademike. Programet synojnë harmonizimin e njohurive, duke filluar me ato bazë teorike, të 

fushës përkatëse dhe ndihmëse, dhe vijojnë me njohuri të thelluara në fushat  specifike.  Programet 

u ofrojnë studentëve lëndë të formimit të përgjithshëm dhe karakterizues të integruar me praktika 

mësimore që studenti të përshtatet plotësisht me tregun e punës. 

Gjatë vitit akademik 2017-2018 KU “Luarasi”, për tju përshtatur kërkesave të tregut të punës, ka 

hapur dy Mastera Profesional, përkatësisht, në Fakultetin Ekonomik Master Profesional “Menaxhim 

Sigurimesh” dhe në Fakultetin e Drejtësisë Master Profesional “Siguria dhe Rendi Publik”. Në këtë 

kuadër dhe në përputhje me planin strategjik, u hap këtë vit akademik Fakulteti i Teknologjisë së 

Informacionit dhe Inovacionit. Ky fakultet do të ofrojë në vitin akademik 2018-2019 4 programe të 

reja studimi. Në ciklin e studimit “Bachelor” do të ofrojë “Informatikë Ekonomike” dhe “Teknologji 

Informacioni dhe Inovacion” dhe në ciklin e studimit “Master” do të ofrojë Master Profesional në 

“Siguria kibernetike dhe e informacionit” dhe Master i Shkencave në “Teknologji Informacioni dhe 

Inovacioni” . Këto programe janë hartuar duke u bazuar në kërkesat reale të tregut të punës për 

specialistë të ketyra fushave specifike. 

Brenda kësaj kornize vlen të theksohet edhe fakti i rishikimit periodik të studimit të tregut të 

punës, harmonizuar kjo me përqasjen akademike në trendin aktual. Në lidhje me këtë, institucioni 

ka punuar gjatë vitit akademik 2017-2018 për riorganizimin e dy programeve studimore master 

profesional dhe hapjen e një masteri professional të ri në Fakultetin Ekonomik. 

Me qëllim mundësimin e integrimit sa më të lehtë të të diplomuarve në tregun e punës, një rëndësi 

e veçantë i është kushtuar lëndëve praktike, si dhe praktikave mësimore e profesionale, qoftë si 

pjesë e aktiviteteve kurrikulare, ashtu edhe atyre jashtëkurrikulare. Vlen të përmendet këtu Klinika 
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Ligjore në Fakultetin e Drejtësisë, organizimi i praktikave mësimore në institucione publike dhe 

kompani me të cilat KU “Luarasi” ka marrëveshje bashkëpunimi.   

3. Realizimi i synimeve të programit të studimit nëpërmjet mbulimit me personelin akademik 

të përshtatshëm 

KU “Luarasi”, për vitin akademik 2016 - 2017, ka siguruar personelin akademik të nevojshëm dhe 

të mirëkualifikuar për të garantuar realizimin me sukses të programeve të studimit. Institucioni ka 

përmbushur të gjitha detyrimet ligjore, sa i takon numrit dhe angazhimit të personelit akademik 

efektiv, duke e harmonizuar në procesin e mësimdhënies me personelin akademik me kontratë, për 

të garantuar cilësi maksimale lektorësh në lëndë specifike dhe të rëndësishme.  

Struktura e personelit akademik, në mënyrë të përmbledhur,  për vitin akademik 2016 -2017, në 

momentin aktual (gjatë vitit kanë ndodhur ndryshime për shkak të largimit apo rekrutimit të 

pedagogëve), paraqitet si vijon: 

 
4. Informacion mbi marrjen e lejës për hapjen e programeve të studimit që janë në process 

vlerësimi  

 
Kolegji Universitar “Luarasi” me qëllim fillimin e plotësimit të nevojave profesionale të tregut, 

bazuar në nenin 35, paragrafi 2 të ligjit nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në 

Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenet 13 dhe 14 të Statutit të KU 

“Luarasi”, në propozimin e njësive bazë dhe të Fakulteteve të Drejtësisë dhe Ekonomikut për hapjen 

e programeve të studimit Master Profesional në ”Siguria dhe Rendi Publik” dhe në ”Menaxhim 

Sigurimesh”, Senati Akademik i KU “Luarasi” miratoi hapjen e programit të studimeve të ciklit të 

dytë “Master Profesional” në “Siguria dhe Rendi Publik” dhe në “Menaxhim i Sigurimeve” për 

vitin akademik 2017-2018. Këto programe u licensuan nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

dhe u testuan të suksesshëm me brezin e parë të studentëve në vitin akademik 2017-2018. 

Aktualisht, këto programe studimi janë në proces akreditimi. 

 

Programi i studimeve “Master Profesional” në “Siguria dhe Rendi Publik” ka objektiva të qartë 

formues e profesionalë, ndër to veçojmë:  

✓ zhvillimin tek studentët të njohurive e aftësive të gjera e të thelluara profesionale për 

vlerësim kritik dhe mendim analitik të pavarur, aftësi për të zgjidhur probleme komplekse 

dhe për t’u rritur në karrierën profesionale;  

✓ mbështetjen dhe promovimin në karrierë të studentëve që do të ndjekin këtë program 

studimi; 

✓ përmirësimin e niveleve të drejtimit e menaxhimit dhe rritjen e kapaciteteve organizative, 

administrative e operacionale të strukturave dhe shërbimeve të sigurisë, si dhe realizimin e 

kompletimin me infrastrukturën e nevojshme ligjore, nënligjore e normative;  

✓ rritjen e aftësive menaxhuese e drejtuese për shërbimet ekzekutive ndaj kontrollit të 

territorit si Policisë së Shtetit, shërbimeve të emergjencës, policive bashkiake, sistemit 

penitenciar, hetimit tatimor e doganor etj. si dhe gjallërimin e mekanizmave monitorues të 

punës dhe performancës në sektorët e sigurisë. 
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✓ plotësimin e nevojave që kanë strukturat e sektorit të sigurisë për resurse të afta 

profesionalisht dhe specialistë me nivel të lartë kulturor, nivel që përputhet me zhvillimin 

social e ekonomik të vendit, të cilët do të mbështesin zhvillimin më tej të interesave dhe 

vlerave kombëtare. Realizimin e studimeve bashkëkohore, të cilat krahas vlerësimit të 

përvojave, marrin në konsideratë kërkesat në rritje të shoqërisë për një profesionalizëm në 

rritje të sektorit të sigurisë. 

 

Programi i studimeve “Master Profesional” në “Menaxhim i Sigurimeve” ka objektiva të qartë 

formues e profesionalë, ndër to veçojmë:  

✓ zhvillimin tek studentët të njohurive e aftësive të gjera e të thelluara profesionale për 

vlerësim kritik dhe mendim analitik të pavarur, aftësi për të zgjidhur probleme komplekse 

dhe për t’u rritur në karrierën profesionale në fushën e sigurimeve;  

✓ mbështetjen dhe promovimin në karrierë të studentëve që do të ndjekin këtë program 

studimi; 

✓ përmirësimin e niveleve të drejtimit e menaxhimit dhe rritjen e kapaciteteve organizative, 

administrative e operacionale të strukturave dhe shërbimeve të sigurimeve ;   

✓ rritjen e aftësive menaxhuese e drejtuese për shërbimet ekzekutive ndaj qytetarëve, 

shërbimeve të emergjencës, të sigurimit të jetës dhe të jo - jetës si dhe në gjallërimin e 

mekanizmave monitorues të punës dhe performancës në sektorët e sigurimeve. 

Plotësimin e nevojave që kanë strukturat e sektorit të sigurimeve për resurse të afta profesionalisht 

dhe specialistë me nivel të lartë kulturor, nivel që përputhet me kërkesat e zhvillimin social e 

ekonomik të vendit. Realizimin e studimeve bashkëkohore, të cilat krahas vlerësimit të përvojave, 

marrin në konsideratë kërkesat në rritje të tregut të sigurimeve brenda dhe jashtë vendit. 

 

IV. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME NUMERIKE TË INSTITUCIONIT   

1. Të dhënat statistikore mbi studentët 

(1) Numri i përgjithshëm i studentëve të regjistruar dhe të diplomuar sipas niveleve dhe 

programeve të studimit: 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të regjistruar pranë Fakultetit të Drejtësisë 

është 382 studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

 

 
“Bachelor” në  “Drejtësi” 

Viti i parë 97 

Viti i dytë 77 
Viti i tretë 66 

Total 240 
“Master i Shkencave” në 

“E Drejtë Civile dhe Tregtare” 
Viti i parë 48 
Viti i dyte 26 

Total 74 
“Master i Shkencave” në 

“E Drejtë Penale” 
Viti i parë 38 
Viti i dytë 15 
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Total 53 
Master Profesional në 

“Siguria dhe Rendi Publik” 
Viti i parë 15 

Total 15 
Total Fakulteti i Drejtësisë 382 studentë 

 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të regjistruar pranë Fakultetit Ekonomik është 

337 studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

 
“Bachelor” në "Administrim Biznes" Viti i Parë  37 

Viti i Dytë  22 
Viti i Tretë 51 

Total 110 

“Bachelor” në "Financë Bankë" Viti i Parë  30 
Viti i Dytë  33 
Viti i Tretë 21 

Total 85 

“Master i Shkencave” në  
“Menaxhim Ekzekutiv” 

Viti i Parë  47 
Viti i Dytë  14 

Total 61 

“Master i Shkencave” në  
“Bankat dhe Tregjet Financiare” 

Viti i Parë  21 
Viti i Dytë  8 

Total 29 

“Master Profesional” në  
“Menaxhim Sigurimesh”  

Viti i Parë  52 
Total 52 

Total Fakulteti Ekonomik 337 studentë 

 

Numri i studentëve të diplomuar pranë Fakultetit të Drejtësisë 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të diplomuar pranë Fakultetit të Drejtësisë 

është 81 studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

 

Numri i studentëve të diplomuar pranë Fakultetit Ekonomik 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të diplomuar pranë Fakultetit Ekonomik është 

88 studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

 

“Bachelor” në  “Drejtësi” 57 

“Master i Shkencave” në “E Drejtë Civile dhe Tregtare” 24 

“Master i Shkencave” në   
“E Drejtë Penale” 

15 

“Master Profesional” në  
“Siguria dhe Rendi Publik” 

9 

Total Fakulteti i Drejtësisë 105 studentë 
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(2) Numri i studentëve të shkëlqyer 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të shkëlqyer pranë Fakultetit të Drejtësisë 

është 8 studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të shkëlqyer pranë Fakultetit Ekonomik është 5 

studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

“Bachelor” në "Administrim Biznes" 1 

“Bachelor” në "Financë Bankë" 4 

“Master i Shkencave” në “Menaxhim Ekzekutiv” 0 

“Master i Shkencave” në “Bankat dhe Tregjet 
Financiare” 

0 

“Master Profesional” në “Menaxhim Sigurimesh” 0 

Total Fakulteti Ekonomik 5 studentë 

 

 (3) Numri i studentëve të çregjistruar ose të transferuar të shoqëruar me informacion mbi 

institucionin dhe programin e studimit të parë dhe programin e studimit ku transferohen  

- Numri i Studentëve të transferuar pranë Fakultetit të Drejtësisë 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të transferuar pranë Fakultetit të Drejtësisë 

është 16 studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

Program i Studimit Numri i studentëve  IAL nga tranferohen 

 
“Bachelor” në  

“Drejtësi” 

16 Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës 
= 9 student 
Kolegji Universitar “Wisdom” = 1 student 
Tirana Bussins University = 1 student 
Universiteti “Luigj Gurakuqi” = 1 student 

“Bachelor” në "Administrim Biznes" 35 

“Bachelor”  në "Financë Bankë" 18 

“Master i Shkencave” në “Menaxhim Ekzekutiv” 14 

“Master i Shkencave” në “Bankat dhe Tregjet 
Financiare” 

5 

“Master Profesional” në “Menaxhim Sigurimesh” 16 

Total Fakulteti Ekonomik 88 studentë 

“Bachelor” në  “Drejtësi” 6  

“Master i Shkencave” në  
“E Drejtë Civile dhe Tregtare” 

2 

Total Fakulteti i Drejtësisë 8 studentë 
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Akademia Profesionale e Biznesit = 1 
student 
Albania University-Berat = 1 student 
Universiteti i Genoves = 1 student 
Universiteti Europian i Tiranes = 1 
student 

“Master i Shkencave” 
në  

“E Drejtë Civile dhe 
Tregtare” 

0 0 

“Master i Shkencave” 
në 

“E Drejtë Penale” 

0 0 

Master Profesional në  
“Siguria dhe Rendi 

Publik” 

0 0 

Total Fakulteti i Drejtësisë 16 studentë 
 

- Numri i Studentëve të transferuar pranë Fakultetit Ekonomik 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të transferuar pranë Fakultetit Ekonomik është 

37 studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

Program i Studimit Numri i studentëve  IAL nga tranferohen 

Bachelor në 
"Administrim Biznes" 

23 Fakulteti i Ekonomisë, UT=4 studentë 

Universiteti "Aleksandër Moisiu", 
Durrës=15 studentë 
Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë=1 
student 
Universiteti i Ekonomisë Kombëtare, 
Sofje=1 student 
Universiteti "Marlin Barleti"=1 student 

Fakulteti i Gjeologji Minierave=1 student 

Bachelor në "Financë 
Bankë" 

13 Fakulteti i Ekonomisë, UT=3 studentë 

Universiteti "Aleksandër Moisiu", 
Durrës=2 studentë 
Universiteti Europian i Tiranës=1 student 

Universiteti "Aleksandër Xhuvani", 
Elbasan=1 student 
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT=1 
student 
5 studentë janë transferuar brenda KU 
"Luarasi", nga Administrim Biznesi në 
Financë Bankë 

Master i Shkencave në 
“Menaxhim Ekzekutiv” 

1 Universiteti Europian i Tiranës=1 student 
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Master i Shkencave në 
“Bankat dhe Tregjet 

Financiare” 

0 0 

Master Profesional në 
“Menaxhim 
Sigurimesh” 

0 0 

Total Fakulteti Ekonomik 37 studentë 

 

Numri i Studentëve të c’regjistruar nga Fakulteti i Drejtësisë 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të ç’regjistruar pranë Fakultetit të Drejtësisë 

është 2 studentë, të ndarë sipas programeve të studimit si më poshtë vijon: 

Program i Studimit Numri i studentëve  të c’regjistruar 

“Bachelor” në  “Drejtësi” 2 
“Master i Shkencave” në  

“E Drejtë Civile dhe Tregtare” 
0 

“Master i Shkencave” në 
“E Drejtë Penale” 

0 

Master Profesional në  
“Siguria dhe Rendi Publik” 

0 

Total Fakulteti i Drejtësisë 2 studentë 
 

Numri i Studentëve të c’regjistruar nga Fakulteti Ekonomik 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve të ç’regjistruar pranë Fakultetit Ekonomik 

është 1 student. 

  

Program i Studimit Numri i studentëve  të c’regjistruar 

“Bachelor” në "Administrim 
Biznes" 

1 

“Bachelor” në "Financë Bankë" 0 

“Master i Shkencave” në 
“Menaxhim Ekzekutiv” 

0 

“Master i Shkencave” në 
“Bankat dhe Tregjet 

Financiare” 

0 

“Master Profesional” në 
“Menaxhim Sigurimesh” 

0 

Total Fakulteti Ekonomik 1 

 

 

(4) Numrin e studentëve që kanë fituar bursa dhe numri i atyre që kanë përfituar nga 

përjashtimi apo reduktim I tarifave të studimit.   
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Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve që kanë përfituar bursa pranë Fakultetit të 

Drejtësisë është 40 studentë. 

 

Bursat për Studentët e Fakultetit të Drejtësisë 
viti akademik 2017-2018 

Bachelor Master 

36 4 
 

Për vitin akademik 2017 - 2018, numri i studentëve që kanë përfituar bursa pranë Fakultetit të 

Drejtësisë është 24 studentë. 

 

Bursat për Studentët e Fakultetit Ekonomik 
viti akademik 2017-2018 

Bachelor Master 

22 2 

 

  

 

(5) Pjesëmarrja e studentëve në projekte bashkepunimi ndërkombëtar dhe mbështetjen për 

lëvizshmërinë e tyre.  

 

1. Trajnimi “Standardet e procesit të rregullt ligjor si kusht në funksionimin e shtetit të së 

drejtës”. 

 

Fakulteti i Drejtësisë i Kolegjit Universitar “Luarasi”, ka zhvilluar gjatë muajit qeshor 2018 

trajnimin “Standardet e procesit të rregullt ligjor si kusht në funksionimin e shtetit të së drejtës”. Ky 

trajnim kishte si synim përmirësimin dhe thellimin e njohurive të studentëve të Fakultetit të 

Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Luarasi”, si juristë të ardhshëm mbi Standardet Europiane për të 

Drejtat e Njeriut. Qendra Europiane përzgjedhi Fakultetin e Drejtësisë si një ndër universitetet më 

prestigjioze në vend, të këtij institucioni elitar të arsimit të lartë duke vlerësuar si shumë të 

rëndësishëm procesin e promovimit të standardeve të lirive dhe të drejtave të njeriut në Shqipëri. 

Ky trajnim tri ditor, si pjesë e pandarë e konsolidimit të shtetit të së drejtës, kishte në fokus disa 

parime kryesore si aksesi në gjykata, kohëzgjatja e procedimeve, pavarësia dhe paanësia e 

gjyqësorit etj.  Studentët u trajnuan mbi mënyrën e funksionimit të gjykatës dhe procedurat që 

duhen ndjekur nga shtetasit që pretendojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre. Në këtë trajnim u 

trajtua rëndësia e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut, roli, mënyra dhe procedurat e 

funksionimit të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut duke marrë raste konkrete nga 

jurisprudenca e kësaj gjykate. Studentë në fund të trajnimit u pajisen me një certifikatë shumë të 
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rëndësishme që lëshohet nga Qendra Europiane për një projekt të financuar nga Bashkimi 

Europian. Më poshtë pasqyrohet lista e studentëve që morën pjesë në këtë trajnim. 

2. Klinika Ligjore “Luarasi” 

Kolegji Universitar “Luarasi” ka vazhduar edhe gjatë vitit akademik 2017-2018 të ketë Klinikën 

Ligjore “Luarasi” me staf të përbërë nga studentët e Fakultetit të Drejtësisë dhe të mbikqyrur nga 

pedagogët e tyre. Kryetari i Bordit të Klinikës, 

pedagogu Dashamir Kore dhe pedagogët mbikqyrës 

të klinikës janë emra të njohur e me eksperiencë të 

gjatë në praktikën gjyqësore. 

 

Qëllimi i projektit “Klinika Ligjore “Luarasi”, 

mundësuar nga Kolegji Universitar “Luarasi” dhe 

Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, 

është që të ofrojë ndihmë juridike falas për personat 

në pamundësi ekonomike për të përballuar 

përfaqësimin nga avokati.  

Objektivat që dëshirohen të arrihen me Klinikën Ligjore 

janë: 

• Të ofrojë shërbime juridike drejt grupeve 

sociale dhe individëve të rrezikuar të 

cilët nuk arrijnë t’i përdorin apo të përfitojnë 

nga të drejtat dhe liritë e parashikuara me ligj; 

• Të përfshijë studentët e Fakultetit 

Juridik, juristët e ardhshëm në klinikë dhe 

ato që do të arrijnë të fitojnë njohuri dhe 

përvoja praktike në profesionin e juristit edhe 

para përfundimit të studimeve. Në Klinikën e 

Ligjit simulimi i proceseve ku studentët të 

mësojnë mënyrën se si procedohet në procese penale, civile dhe administrative në sallën e 

gjyqit të jetë praktik pune e vazhdueshme. Simulimi i gjyqeve duhet të jetë i vazhdueshëm 

dhe i hapur për studentët brenda dhe jashtë Fakultetit Juridik Luarasi. Qëllimi është që sa 

më shumë studentë të njihen me mënyrën si procedohet në një proces gjyqësor, dhe kjo 

duhet të shoqërohet me detyra konkrete dhe krijimin nga ana e stafit të një praktike tip për 

çdo rol (gjyqtar, avokat, prokuror);   

• Të edukojë dhe ndërgjegjësojë qytetarët për denoncimin e shkeljeve ligjore; 

• Të krijojë shembullin/modelin e juristit etik, profesional dhe human. 

Zyra e Klinikës Ligjore “Luarasi” ndodhet në katin e parë të godinës së Kolegjit Universitar 

“Luarasi”. Në Klinikën Ligjore Luarasi trajtohen rreth 30 çështje në vit dhe gjykohet rast pas rasti 

lidhur me ndjekjen e proceseve gjyqësore.  

"Ne" jemi me të vërtetë krenar për projektin e Klinikës Ligjore “Luarasi” pasi është një mundësi e 

shkëlqyer për studentët tanë për të zhvilluar aftësitë e tyre praktike. Klinika ofron një mundësi 

unike që studentët e drejtësisë të fitojnë përvojë pune me klientët në një mjedis të ngjashëm me atë 

Nr. Emri Mbiemri 

1 Bukurina Buba 

2 Florinda Sinani 

3 Jetmira Saraçi 

4 Nikols Vathi 

5 Amanda Hodaj 

6 Blend Starja 

7 Hanme Karaj 

8 Sabire Llacja 

9 Detjon Dreni 

10 Stefi Hodaj 

11 Amarildo Mataj 

12 Aldo Dedja 

13 Merita Saliaj 

14 Pamela Hoxha 

15 Emliha Totaj 

16 Guina Myrta 

17 Bora Liçenji 

18 Enes Peza 

19 Grejsen  Greca 

20 Sara  Shijaku 
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të zyrave ligjore. Më poshtë pasqyrohet lista e studentëve që janë pjesë e projektit “Klinika Ligjore 

“Luarasi”. 

 

(6) Përqindja e studentëve kalues në vit dhe përqindja e të diplomuarve: 

Fakulteti i Drejtësisë 

Për vitin akademik 2017 - 2018, përqindja e studentëve që kalojnë nga viti i parë në vitin e dytë, 

dhe nga viti i dytë në vitin e tretë pranë Fakultetit të Drejtësisë është si më poshtë: 

 

Programi i  studimit 
% e kaluesve nga 

viti 1 në vitin 2 
% e kaluesve nga 

viti 2 në vitin 3 

“Bachelor” në "Drejtësi" 93% 95% 

Master i Shkencave në “E Drejtë Civile dhe 
Tregtare” 

87% 99.9% 

Master i Shkencave në “E Drejtë Penale” 83% 78% 

Master Profesonal në “Siguria dhe Rendi Publik” 77% - 

 

Për vitin akademik 2017 - 2018, përqindja e studentëve që janë diplomuar pranë Fakultetit 

Ekonomik sipas programeve te studimit të studimit është si 

më poshtë: 

 

Nr. Emri Mbiemri Viti  
1 Amela Elezi I 
2 Serbjana  Terrolli I 
3 Kejdi Kaçupi I 
4 Xhesika  Picari I 
5 Adela Zeka I 
6 Sara Dalipaj I 
7 Jurgen  Doda I 
8 Xhoana Losha I 
9 Xhulia  Rrapi I 

10 Ervisa  Boja II 
11 Alda  Sulaj II 
12 Hanme  Karaj II 
13 Emliha  Arshiaj II 
14 Bora Liçenji II 
15 Xhesika Kurtbalaj II 
16 Lidja Kazazi II 
17 Ilmi Hasa II 
18 Pamela  Hoxha II 
19 Sabire  Llacja  II 
20 Jetmira  Saraçi II 
21 Bukurina  Buba II 
22 Elda  Zavalani III 
23 Ketjona  Dautaj III 
24 Sara Sulaj III 
25 Helena Haxhillari III 
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Programi i  studimit 
% e studentëve të 

diplomuar 

“Bachelor” në "Drejtësi" 77% 
Master i Shkencave në “E Drejtë Civile dhe Tregtare” 78% 

Master i Shkencave në “E Drejtë Penale” 70% 
Master i Shkencave në “Bankat dhe Tregjet Financiare” 63% 

Master Profesonal në “Siguria dhe Rendi Publik” 52% 
 

Fakulteti Ekonomik 

Për vitin akademik 2017 - 2018, përqindja e studentëve që kalojnë nga viti i parë në vitin e dytë, 

dhe nga viti i dytë në vitin e tretë pranë Fakultetit Ekonomik është si më poshtë: 

 

Programi i  studimit 
% e kaluesve nga 

viti 1 në vitin 2 
% e kaluesve nga 

viti 2 në vitin 3 

Bachelor në "Administrim Biznes" 92% 100% 

Bachelor në "Financë Bankë" 97% 100% 

Master i Shkencave në “Menaxhim Ekzekutiv” 85% - 

Master i Shkencave në “Bankat dhe Tregjet 
Financiare” 

90% - 

 

Për vitin akademik 2017 - 2018, përqindja e studentëve që janë diplomuar pranë Fakultetit 

Ekonomik sipas programeve te studimit të studimit është si më poshtë: 

 

Programi i  studimit 
% e studentëve të 

diplomuar 

Bachelor në "Administrim Biznes" 69% 
Bachelor në "Financë Bankë" 86% 

Master i Shkencave në “Menaxhim Ekzekutiv” 100% 
Master i Shkencave në “Bankat dhe Tregjet Financiare” 63% 

Master Profesional në “Menaxhim Sigurimesh” 31% 
 

2. Të dhënat mbi personeli akademik 

 

Angazhimi i personelit akademik, ngarkesën përkatëse; lëndët/modulet që janë zhvilluar për 

cdo semestër të vitit akademik 2017-2018 

Fakulteti i Drejtësisë 
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Afërdita 
Sokolaj 

Dr Publik Filozofia e së Drejtës x 
 

x 
 

60 - 60 120 

Afërdita 
Sokolaj 

Dr Publik E Drejta 
Ndërkombëtare 

Publike 

x 
 

x 
 

60 - 60 

Agron Lamaj Dr Privat E Drejta Detyrimeve-
Studime të Thelluara 

 
X 

 
X 60 30 120 195 

Agron Lamaj Dr Privat E Drejta e Detyrimeve X 
 

X X 75 - 75 

Alba Kucani Msc Publik E Drejta 
Administrative 

x 
 

x x 75 30 165 225 

Alba Kucani Msc Publik Klinika ligjore x 
  

x 45 15 60 

Albana 
Shtylla 

Dr Privat E Drejta e Punës dhe e 
Sigurimeve Shoqërore 

x 
 

x 
 

60 30 150 150 

Aleksandër 
Muskaj 

Dr Publik E Drejta Kushtetuese X 
  

X 75 - 75 195 

Aleksandër 
Muskaj 

Dr Publik E drejta Europiane 
Private 

 
X X 

 
60 30 120 

Alfred 
Halilaj 

Msc Publik Sociologji Juridike X 
  

X 30 10 40 115 

Alfred 
Halilaj 

Msc Publik Antropologjia e Ligjit 
 

X X 
 

45 15 75 

Armand 
Skapi 

Msc Publik E Drejta 
Ndërkombëtare 

Publike 

x 
 

x 
 

- 30 60 60 

Blerina 
Shkurti 

Dr Privat E Drejta Civile x 
 

x x 75 30 165 165 

Bojana 
Fatkoja 

Msc Penal E Drejta Penale (Pjesa 
e Përgjithshme) 

x 
 

x x - 30 90 180 

Bojana 
Fatkoja 

Msc Penal E Drejta Penale (Pjesa 
e Posacme) 

x 
 

x x - 30 90 

Dashamir 
Kore 

Msc Privat Procedura Civile x 
 

x x 75 - 75 75 

Denar Biba Dr Publik Cështje  
të Drejtësisë 
Kushtetuese 

 
X X 

 
45 15 75 135 

Denar Biba Dr Publik Cështje  
të Drejtësisë 
Kushtetuese 

 
X X 

 
45 15 60 

Dorian Koci Dr Penal Gjuhë e Huaj (Anglisht) X 
 

X 
 

45 30 135 135 

Dorina 
Gjipali 

Dr Publik Teoria e së Drejtës X 
 

X 
 

60 30 150 270 
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Dorina 
Gjipali 

Dr Publik Metodat e Kërkimit 
Shkencor 

 
X 

 
x 60 30 120 

Bilbil Memaj Dr Penal Dinamika e Krimit në 
kohët moderne 

 
x x 

 
30 15 45 90 

Bilbil Memaj Dr Penal Menaxhimi dhe 
Lidershipi në 

Strukturat e Sigurisë 
dhe të rendit 

 
x 

 
x 30 15 45 

Hasan 
Shkëmbi 

Dr Penal Policimi dhe Cështjet e 
Sigurisë 

 
x x 

 
30 15 45 90 

Hasan 
Shkëmbi 

Dr Penal Policimi dhe 
Inteligjenca 

 
x 

 
x 30 15 45 

Sandër 
Lleshi 

Dr Penal Sistemi I Sigurisë 
kombëtare 

 
x x 

 
30 15 45 45 

Dritan 
Demiraj 

Dr Penal E Drejta 
Ndërkombëtare Penale 

 
x x 

 
45 15 60 60 

Enida 
Bozheku 

Dr Penal Caktimi i Dënimeve 
dhe Dënimet 
Alternative 

 
x x 

 
30 15 45 45 

Erjon Malaj Msc Publik E Drejta Romake x 
 

x 
 

45 15 90 90 

Folitjona 
Puraveli 

Msc Privat E Drejta 
Ndërkombëtare 

Private 

x 
  

x - 30 60 60 

Griselda 
Muhametaj 

Msc Privat E Drejta e Detyrimeve X 
 

X X - 30 90 90 

Helga Vukaj Prof. 
Assoc 

Privat E Drejtë Biznesi 
 

x x 
 

45 15 60 240 

Helga Vukaj Prof. 
Assoc 

Privat E Drejtë Falimenti 
 

x x 
 

30 15 45 

Helga Vukaj Prof. 
Assoc 

Privat Të Drejtat reale dhe 
trashëgimia 

 
x 

 
x 75 30 135 

Inesa 
Adhami 

Msc Privat E Drejta 
Ndërkombëtare 

Private  

x 
  

x 60 - 60 60 

Jonid Kazani Dr Penal Metodat e Kërkimit 
Shkencor 

 
x x 

 
30 15 45 90 

Jonid Kazani Dr Penal E drejta penale 
ndërkombëtare 

 
x 

 
x 30 15 45 

Danjel 
Boraka 

Dr Publik E Drejta Kushtetuese x 
  

x - 30 90 90 

Besnik Maho Dr Publik Teknikë Legjislative x 
  

x 15 15 30 195 

Besnik Maho Dr Privat Pronësi intelektuale X 
  

X 15 15 45 

Besnik Maho Dr Publik Zhvillimet Aktuale në 
të Drejtën Europiane 

 X  X 60 30 120 

Lorenc Dr Penal E Drejta Penale-
 

x x 
 

60 30 90 165 
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Stojani studime të thelluara 

Lorenc 
Stojani 

Dr Penal E Drejta Penale (Pjesa 
e Përgjithshme) 

x 
 

x x 75 - 75 

Luan 
Veliqoti 

Prof. 
Assoc 

Penal Kriminalogji-Penalogji 
 

X X 
 

60 30 90 240 

Luan 
Veliqoti 

Prof. 
Assoc 

Penal Kriminologji-
Viktimologji 

 
x 

 
x 30 15 45 

Luan 
Veliqoti 

Prof. 
Assoc 

Penal Kriminalistikë 
 

X 
 

X 75 30 105 

Marenglen 
Kasmi 

Dr Penal Mbikqyrja dhe 
kontrolli I sektorit të 

sigurisë 

 
x 

 
x 30 15 45 45 

Nikoll Rica Msc Penal Policia Gjyqësore si 
subjekt i procedimit 

penal 

 
x x 

 
30 15 45 45 

Natalja Qano Dr Penal Psikologji Juridike x 
  

x 30 10 40 40 

Nazim 
Shtino 

Dr Penal Psikiatri Gjyqësore 
 

x x 
 

45 15 60 60 

Rezana 
Konomi 

Prof. 
Assoc 

Privat E Drejta Familjare x 
  

x 75 30 165 225 

Rezana 
Konomi 

Prof. 
Assoc 

Privat Prokurimet Publike x 
  

x 45 15 60 

Saimir 
Vishaj 

Msc Penal Procedura Penale x 
 

x x 75 30 135 210 

Saimir 
Vishaj 

Msc Penal E Drejta Penale (Pjesa 
e Posacme) 

x 
 

x x 75 - 75 

Spiro Paco Msc Publik Filozofia e së Drejtës x 
 

x 
 

- 30 60 225 

Spiro Paco Msc Publik Historia e 
Institucioneve & 

Historia e Shtetit dhe e 
së Drejtës në Shqipëri 

x 
 

x x 75 30 165 

Valentina 
Kondili 

Msc Privat Procedura Civile x 
 

x x - 30 60 105 

Valentina 
Kondili 

Msc Privat E Drejta Bankare 
 

x x 
 

30 15 45 

Vitore Tusha Dr Privat Njohja dhe Ekzekutimi 
i vendimeve 

 
X X 

 
45 15 75 75 

Enida 
Bozheku 

Dr Penal E Drejta Penale 
Proceduriale e 

Krahasura 

 
X 

 
X 45 15 60 195 

Xhavit Shala Dr Penal Veprat Penale në 
fushën e Ekonomisë 

 
x x 

 
30 15 45 

Xhavit Shala Dr Penal Sistemet e Sigurisë 
ndërkombëtare 

 
x x 

 
30 15 45 

Xhavit Shala Dr Penal Institucionet 
ndërkombëtare të 

bashkëpunimit policor 

 
x 

 
x 30 15 45 

Xhezair Prof. Publik Të Drejtat e Njeriut dhe 
 

x x 
 

45 15 60 195 
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Zaganjori Dr Jurisprudenca GJEDNJ 
në Fushën Civile 

Xhezair 
Zaganjori 

Prof. 
Dr 

Publik Të Drejtat e Njeriut dhe 
Jurisprudenca GJEDNJ 

në Fushën Penale 

 x x  - 15 15 

Xhezair 
Zaganjori 

Prof. 
Dr 

Publik Zhvillimet Aktuale në 
të Drejtën Europiane 

 X  X 60 30 120 

 

 

 

Fakulteti Ekonomik 

I. Departamenti i Financë Bankë 

Nr. Emër Mbiemër Moduli 
Ngarkesa/Orë 

Semestri I Semestri II Total 

1 
Prof.As.Dr. Mateo Spaho 

(Përgj. Departamenti) 

Fin.Publike (Bch.) 

Drejtim Bankar 

(Msc) 

Kontab. Nacional 

(Msc) 

60 
60 

 

 
60 

180 

2 Prof.Dr. Engjëll Pere 

Investime dhe 

menaxhim portofoli 

(Msc) 

Strategjia 

Financiare e 

Korporatave (Msc) 

 

 

60 

60 

 

 

 

120 

3 Prof.As.Dr.Elvin Meka 

Ekonomi e Aplikuar 

(Tregjet Financiare) 

(Msc) 

Tregjet Financiare 

dhe Tregu i 

Sigurimeve (MP) 

60 

 

 

 

 

 

60 

 

120 

4 Dr. Eralda Shore 

Menaxhim 

Burimeve Njerëzore 

(Msc.) 

Investime (Bch.) 

Kontabilitet Kosto 

(Bch) 

 

 

 

60 

 

60 

60 

 
180 

5 Dr. Leonard Boduri 
Menaxhimi i 

Dëmeve në 

60 

 

 

 
240 
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Sigurime (MP) 

Paraja dhe Bankat 

(Bch) 

Investimet dhe 

Menaxhim Portofoli 

(Msc) 

Institucionet 

Financiare dhe 

Tregjet e Kapitaleve 

(Msc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

60 

 

 

60 

6 Msc. Fabian Pjetri 

Kontabilitet 

Kosto(Bch) 

Menaxhim 

Operacionesh (Bch) 

Drejtim Financiar 

(Bch) 

 

 

60 

 

 

 

 

75 

75 210 

7 Msc. Besnik Nuredini 

Bazat e Financës 

(Bch) 

Bazat e Statistikës 

(Bch) 

Analizë Raportesh 

Financiare (Bch) 

 

 

90 

 

90 

 

 

 

45 

225 

Të Jashtëm 

8 Dr. Robert Luku 
Bankat dhe Drejtimi 

Bankar (Msc) 
60  60 

9 Msc. Idlir Gjata 

Tregjet dhe 

Institucionet 

Financiare (bch.) 

60 15 75 

10 Msc. Arlind Gjokutaj 
Menaxhim Risku 

(Bch.) 
60  60 

11 Msc. Arta Çeku     

12 Msc. Arieta Mustafa 

E drejta 

Administartive 

(Bch) 

 45 45 

13 Dr. Pajtim Melani 

Tregjet Financiare 

dhe Tregjet e 

Sigurimeve (MP) 

60 60 120 

14 Msc. Fatbardha Shtrepi 
Bazat  e 

Kontabilitetit (Bch.) 

 

 

60 

 
120 
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Standartet 

Nderkombëtare të 

Kontabilitetit (Bch) 

 

 

 

60 

 

 

15 Dr. Xhevdet Kopani 

Kontabiliteti 

financiar (Msc) 

Kontabiliteti 

Financiar (Bch) 

Menaxhim dhe 

Drejtim në Sigurime 

(Msc) 

 

 

75 

60 

 

 

 

60 

195 

16 Dr. Dritan Fino 
Kontabilitet 

Drejtimi (Msc) 
 60 60 

17 Dr. Andi Habilaj 

Strategjia 

Financiare e 

Korporatave (Msc) 

 60 60 

18 Dr. Holtiana Bello 

Standartet 

Ndërkombëtare 

Bankare dhe 

Financiare (Msc) 

Auditi Financiar 

dhe Bankar (Msc) 

60 

 

 

 

 

 

60 

120 

  

II. Departamenti i Administrim Biznesi 

Nr. Emër Mbiemër Moduli 
Ngarkesa/Orë 

Semestri I Semestri II Total 

1 
Dr. Aelita Mani 

(Përgj. Departamenti) 

Menaxhim 

Strategjik (Bch) 

Menaxhim 

Strategjik (Msc) 

Menaxhim 

Marketingu (Bch) 

60 

 

 

 

60 

60 

 

180 

 

2 
Prof.Dr. Et’hem Ruka 

(REKTOR) 
-- -- -- -- 

3 Prof.As.Dr. Stefan Qirici 

Mikroekonomi 

(Bch) 

Ekonomiksi i Punës 

(Msc) 

90 

 

 

60 

150 

4 Msc. Kristi Bakiu 
Makroekonomi 

(Bch) 
120 120 240 
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5 Msc. Nives Lamçe 

E Drejta Financiare 

dhe Bankare (Msc) 

Sjellje Organizative 

(Msc) 

60 

 

 

 

 

 

60 

120 

6 Msc. Afrim Osmani 

Menaxhim i 

Burimeve 

Njerëzore (Bch) 

Menaxhimi i 

Inovacioneve (Bch) 

60 

 

 

 

 

 

 

60 

120 

7 Msc. Irida Nikolli 
Menaxhim i SME-ve 

(Bch) 
60 90 150 

Të Jashtëm 

8 Prof.Dr. Ahmet Ceni 

Menaxhim i 

Burimeve 

Njerëzore (Msc) 

60  60 

9 Dr. Evarist Beqiraj Lidershipi  60 60 

10 Msc. Ines Ibrahimi Bazat e së Drejtës  30 30 

11 Msc. Folitiona Puraveli Bazat e së Drejtës  30 30 

12 Msc. Adriana Zotaj 
Menaxhim Bisnesit 

(Bch) 
60 60 120 

13 Dr. Genti Sanxhaku Strategji Bisnesi 60  60 

14 Dr. Kleida Haxhi 
Menaxhimi i Riskut 

në Sigurime (MP) 
 60 60 

15 Prof.As.Dr. Anni Dasho 

Menaxhim i 

Sistemeve të 

Informacionit 

(Msc) 

Hartim dhe 

menaxhim 

Projektesh (Msc) 

60 
 

60 
120 

16 Prof.As.Dr. Nada Krypa 
Qeverisja e 

Korporatave (Msc) 
 60 60 

17 Dr. Elsa Gega 

Menaxhim i 

Ndryshimit dhe i 

Rritjes(Msc) 

 60 60 

 

III. Departamenti i Ekonomiksit 
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Nr. Emër Mbiemër Moduli 
Ngarkesa/Orë 

Semestri I Semestri II Total 

1 
Prof.As.Dr.Leontijev Çuçi 
(Përgj. Departamenti) 

Makroekonomi 
(Bch) 

H.M.Ekonomik 
(Bch) 

Ekonomiksi 
Menaxherial (Msc) 
Sigurimi jo i Jetës 

(MP) 

60 
 

60 

60 
 
 
 
 

60 

240 

2 Prof. Dr. Luljeta Minxhozi 

Mikroekonomi e 
Avancuar (Msc) 

Makroekonomi e 
Avancuar (Msc) 

60 60 120 

3 Dr.Manjola Duli 
Metoda Kërkimi në 

Menaxhim (Msc) 
60 60 120 

4 Msc. Migena Musallari 
Matematikë 1 (Bch) 
Matematikë 2 (Bch) 

Statistikë 2 

75 
 

60 
 
 
 

 
 
 
 

75 

210 

5 Msc. Denisa Çobaj 

Mikroekonomi 
(Bch) 

Menaxhim 
Marketingu 

 
 
 

60 

60 
 
 

120 

6 Msc.Irena Fataj Informatikë (Bch) 90 90 180 

7 Msc. Resina Pllaha 

Bazat e 
marketingut (Bch) 

Tregjet dhe 
Institucionet 

financiare (Bch) 

90 
 
 
 
 

 
 

60 
 
 
 

150 

Të Jashtëm 

8 Prof. As. Dr. Arsena Gjipali 
Sigurimi ijetës dhe i 

Pensioneve (MP) 
60  60 

9 Dr. Delina Ibrahimaj 
Politikat Financiare 

dhe4 Monetare 
(Bch) 

60  60 

10 Msc. Flora Laze Anglisht (Bch) 60 60 120 

11 Msc.Tomorr Alizoti 
Sem.Special për 
Ekon. Shqiptare 

(Bch) 
 45 45 

12 Msc. Ilir Bajraba 
Tregjet dhe 

institucionet 
Financiare 

 30 30 

13 Msc. Mimoza Halimi Politikat 60  60 
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Ekonomike të 
Integrimit (Bch) 

14 Dr.Blerina Shkurti 
Legjislacioni për 

Sigurimet 
60  60 

15 Dr. Aurela Shehi 
Bazat e 

Aktuaristikës (MP) 
 60 60 

16 Msc. Etis Jorgji Shkrim Akademik 60  60 

 

 

 

 

V. BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL DHE PROJEKTET KU MERR PJESË KU “LUARASI”  

Kolegji universitar “Luarasi”, në përputhje me strategjinë e zhvillimit institucional, për arritjen e 

objektivave në ofrimin e edukimit sa më cilësor ka qenë i angazhuar, në mënyrë sistematike, për 

zgjerimin e bashkëpunimit në planin kombëtar por edhe atë ndërkombëtar.  Në radhën e 

marrëveshjeve të nënshkruara për bashkëpunim me institucione të tjera, brenda dhe jashtë vendit, 

përgjatë vitit akademik 2017 – 2018  janë: 

 

1-Marrëveshja me Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare e cila është formalizuar dhe zyrtarizuar me 

nënshkrimin e marrëveshjes, nga Rektori i KU “Luarasi” dhe Drejtorit të Përgjithshëm të AMF-së. 

 

Qëllimi i kësaj marrëveshje është: Bashkëpunimi në fushën akademike për të kontribuar në procesin e 

formimit profesional të studentëve. 

Vendosjen mes palëve të një bashkëpunimi afatgjatë dhe të frytshëm në kuadrin e praktikës 

mësimore dhe kërkimit shkencor. Organizimin e aktiviteteve të përbashkëta si dhe pjesëmarrjen në 

aktivitetet e ndërsjellta të palëve. 

 

Studenteve të Luarasit nepermjet kesaj marreveshje u krijohet mundesia e  praktikave mësimore 

në kuadër të profilit të tyre të studimi, si dhe u ofrohen mundësi për të kryer internshipe pranë 

ketij Institucioni. 

Gjithashtu palët kanë shprehur gadishmërinë për të mundësuar organizimin e konferencave, 

seminareve, trajnimeve të ndryshme për studentët me praninë e përfaqësuesve të autorizuar të 

Institucionit si dhe  shkëmbimin e ekspertizës midis stafit akademik dhe ekspertëve të AMF-së.  

 

2-Marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve,  zyrtarizuar me 

nënshkrimin në datë 30.05.2018. 

Kjo marrëveshje ka si qëllim rregullimin e bashkëpunimit të dy institucioneve për kryerjen e 

praktikave mësimore/studimore  në njohjen e të drejtave të paraburgosurve dhe të dënuarve dhe 

trajtimin e tyre sipas të gjitha standarteve ndërkombëtare dhe kombëtare. Praktika mësimore do të 

nënkuptojë procesin e vëzhgimit të punës të IEVP, ndërsa puna mësimore studimore do të 

nënkuptojë  procesin e kryerjes së studimeve nëpërmjet zhvillimit të pyetsorëve me të dënuarit/ të 

paraburgosurit dhe stafit, mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave dhe rezultatet. 

Për të mundësuar  realizimin e përmbushjes së kësaj marrëveshje, IEVP do të lehtësoje vizitat në 

http://www.luarasi-univ.edu.al/


Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, Kodi Postar 1010 Tiranë 
www.luarasi-univ.edu.al; Tel: 0696026900; Email: info@luarasi.univ.edu.al 

 

ambientet e këtij institucioni dhe  mer përsipër të garantojë sigurinë e studentëve duke krijuar 

kushte të përshtatshme infrastrukturore. 

 

3. Marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Sigurise, përfaqsuar nga Drejtori /Rektori Bilbil 

Memaj dhe KU “Luarasi”, përfaqsuar nga Rektori Prof.Dr.Ethem Ruka, zyrtarizuar me nënshkrimin e 

saj në datë 17.07.2018. 

Kjo marrëveshje synon realizimin e bashkëpunimit në fushën e kërkimit shkencor dhe në procesin 

mësimor, zhvillimi e aktiviteteve të përbashkëta dhe shkëmbimin e stafit akademik. Palët 

nëpermjet kësaj marrëveshje do të mundësojnë shkëmbimin reciprok të risive, publikimeve, 

materialeve të tjera didaktike dhe  shkencore. Gjithashtu palët angazhohen të realizojnë publikime 

të përbashkëta, projekte të përbashkëta me fusha të ngjashme interesi.   

 

4. Fakulteti i Drejtësisë KU “Luarasi”  prej një viti  ka fituar një projekt me OFSA dhe në partnership 

ka ngritur  Klinikë Ligjore “Luarasi”. Ndërtimi i Klinikës Ligjore Luarasi ka për qëllim të ofrojë 

ndihmë juridike falas për personat në pamundësi ekonomike për të përballuar përfaqësimin ligjor 

nga avokati. Ajo do ta mbështesë veprimtarinë e saj në punën e studentëve dhe pedagogëve të 

Fakultetit të Drejtësisë të SHLUJ Luarasi si edhe në bashkëpunimin me institucione të cilat kanë 

përvojë në këtë fushë. Ndihma juridike do të ofrohet nga studentët e Klinikës nën kujdesin e 

pedagogëve përgjegjës.  

 

Objektivi kryesor i Klinikës Ligjore do të jetë ofrimi i një kontributi në formën e ndihmës ligjore 

falas ndaj grupeve të shoqërisë apo individëve të cilët nuk arrijnë t’i përdorin apo të përfitojnë nga 

të drejtat dhe liritë të parashikuara me ligj. Qëllimi i projektit “Klinika ligjore “ Luarasi”, është që të 

ofrojë ndihmë juridike falas për personat në pamundësi ekonomike për të përballuar përfaqësimin 

nga avokati.  Të përfshijë studentët e Fakultetit Juridik, juristët e ardhshëm në klinikë dhe ato që do 

të arrijnë të fitojnë njohuri dhe përvoja praktike në profesionin e juristit edhe para përfundimit të 

studimeve. Në Klinikën e Ligjit simulimi i proceseve ku studentët të mësojnë mënyrën se si 

procedohet në procese penale, civile dhe administrative në sallën e gjyqit të jetë praktik pune e 

vazhdueshme. Simulimi i gjyqeve duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i hapur për studentët brenda dhe 

jashtë Fakultetit Juridik Luarasi. Qëllimi është që sa më shumë studentë të njihen me mënyrën si 

procedohet në një proces gjyqësor, dhe kjo duhet të shoqërohet me detyra konkrete dhe krijimin 

nga ana e stafit të një praktike tip për çdo rol (gjyqtar, avokat, prokuror). Të edukojë dhe 

ndërgjegjësojë qytetarët për denoncimin e shkeljeve ligjore; Të krijojë shembullin/modelin e  

juristit etik, profesional dhe human. 

 

5. “Luarasi” gjatë vitit akademik 2017-2018 ka nënshkruar një marrëveshje me një ndër 

universitetet më të rëndësishme në Itali. Universiteti i Barit “Aldo Moro” me 50 mijë studente dhe 

mbi 2000 pedagoge është një ndër partneret më të ri të Luarasit. Marrëveshja u firmos nga Rektori i 

Luarasit, Prof. Ethem Ruka dhe Rektori i Universitetit Aldo Moro, Prof. Dr. Antonio Felice Uricchi.  

 

Kjo marrëveshje ka si qëllim ndërkombëtarizimin e KU “Luarasi” dhe pjsëmarrjen si parter në 

projekte dhe programe të ndryshme europiane si dhe shkëmbimin e stafit dhe të studentëve të dy  

universiteteve në mënyrë që  të ndajnë dijet dhe eksperiencën e tyre. 
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6. Marrëveshje bashkëpunimi me Institucionin “NOA, institucion financiar JoBankar, përfaqësuar 

nga Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv Znj. Herjola Spahiu dhe KU “Luarasi”, përfaqësuar nga Rektori 

Prof.Dr. Ethem Ruka, zyrtarizuar me nënshkrimin në datë 30.04.2018. 

Kjo marrëveshje ka si qëllim rregullimin e bashkëpunimit midis dy institucioneve për kryerjen e 

praktikave mësimore/studimore në njohjen e praktikave financiare, të nevojave për zhvillimin e 

procesit mësimor si dhe realizimin e programit  kërkimor e shkencor në fushën e Menaxhimit dhe 

të Financës, lidhjes së kërkimit shkencor me veprimtaritë private dhe industrinë bankare edhe 

mikrofinanciare dhe rritjes së angazhimit dhe veprimtarive në ndihmë të komunitetit.  

7. Marrëveshje bashkëpunimi midis Balkans Youth Council (Keshilli Rinor i Ballkanit), përfaqësuar 

nga Znj. Eni Serbo, Kryetare e Këshillit Rinor të Ballkanit dhe KU “Luarasi”, përfaqësuar nga Rektori 

Prof.Dr. Ethem Ruka, zyrtarizuar me nënshkrimin e saj në datë 30.05.2018. 

Kjo marrëveshje synon realizimin e bashkëpunimit në fushën e kërkimit shkencor dhe të procesint 

mësimor,  zhvillimi e aktiviteteve të përbashkëta dhe shkëmbimin e stafit akademik. Palët 

nëpermjet kësaj marrëveshje do të mundësojnë shkëmbimin reciprok të risive, publikimeve, 

materialeve të tjera didaktike dhe shkencore. Gjithashtu palët angazhohen të realizojnë publikime 

dhe projekte të përbashkëta në fusha të ngjashme interesi.   

8. Marrëveshje bashkëpunimi midis Qendrës “Gratë në Shërbim Publik” / ”WPS Albania”, 

përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv Znj. Mimoza Hajdarmataj dhe KU “Luarasi”, përfaqësuar nga 

Rektori Prof.Dr. Ethem Ruka, zyrtarizuar me nënshkrimin e saj në datë 12.07.2018. 

Kjo marrëveshje synon realizimin e bashkëpunimit në fushën e kërkimit shkencor dhe në procesin 

mësimor,  zhvillimi e aktiviteteve të përbashkëta. Plotësimin e nevojave për zhvillimin e procesit 

mësimor si dhe realizimin e programit kërkimor e shkencor në fushën e drejtësisë, ekonomisë, 

tekonologjisë së informacionit dhe menaxhimit institucional, si dhe jetës publike në përgjithësi; 

lidhjes së kërkimit shkencor me veprimtaritë e shërbimit publik dhe vendimmarrjes publike në 

përgjithësi; nxitjes, promovimin  dhe inkurajimit të të rinjve, vecanarisht të vajzave studente, për të 

qenë pjese aktive në të gjitha fushat e jetës publike; rritjes së angazhimit dhe veprimtarive në 

ndihmë të komunitetit Palët nëpërmjet kësaj marrëveshje do të mundësojnë shkëmbimin reciprok 

të risive, publikimeve, materialeve të tjera didaktike dhe  shkencore. Gjithashtu palët angazhohen të 

realizojnë publikime të përbashkëta, projekte të përbashkëta me fusha të ngjashme interesi.   

 
 
VI. INFORMACION MBI KËRKIMIN SHKENCOR NË KU “LUARASI”  

Politikat e kërkimit shkencor të hartuara nga KU “Luarasi” kanë synuar të arrijnë këto objektiva:  

• Të rrisin performancën shkencore të stafit akademik me dimensionet bashkëkohore 

dhe nivelin kërkimor europian;  
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• Të reflektojnë këtë performancë shkencore në auditorët dhe punën interaktive me 

studentët;  

• Të krijojë marrëdhënie bashkëpunimi me institucione homologe kombëtare dhe 

ndërkombëtare, për hulumtime shkencore të përbashkëta në fushën e drejtësisë dhe 

ekonomisë; 

• Të gjenerojnë kërkim shkencor, nëpërmjet: organizimit apo pjesmarrjes në konferenca 

kombëtare dhe ndërkombëtare të stafit akademik; botimit të revistës periodike të KU 

“Luarasi”; bashkëpunimit me lektorë të shquar vëndas dhe të huaj për trajtimin e 

çështjeve aktuale të drejtësisë dhe ekonomisë; të realizojë marrëveshjeve të 

bashkëpunimit me institucione të tjera të arsimit të lartë për trajnimin dhe kualifikimin 

e stafit akademik; 

• Të kthejë insitucionin në një qëndër të vlerave elitare dhe konkuruese në tregun e 

arsimit të lartë kombëtar dhe më gjërë; 

Lidhja e punës kërkimore shkencore me mësimdhënien ka qënë dhe mbetet në fokusin dhe qëllimin 

e tërë veprimtarisë së stafit akademik dhe të veprimtarive të ndërrmara nga ana e tij me këtë 

karakter. Vlera, dimensionet dhe cilësia e punës kërkimore shkencore e KU “Luarasi” është 

vlerësuar nga insitucionet kërkimore shkencore në vend: si Akademia e Shkencave, Instituti i 

Studimeve Albanologjike, etj.,  nga personalitete të tjera të njohura të shkencës dhe kërkimit në 

vend dhe jashtë tij, si veprimtari dhe punë me vlera dhe kontribute për fushën e së drejtës dhe 

ekonomisë në vend.    

Kërkimi shkencor në KU “Luarasi” zhvillohet në tre nivele: 

Në nivel departamenti, i cili bëhet iniciator i zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme shkencore, në 

nivel institucioni duke bashkëpunuar me institucione të ndryshme me të cilat ndan të njëjtat vlera 

dhe synime, si edhe punë kërkimore individuale e pedagogëve të KU “Luarasi.” 

 

1. Konferenca Shkencore Ndërkombëtare 

 

Kolegji Universitar “Luarasi” në bashkëpunim me Qendrën FAB, në datë 24 Maj 2018 organizoi 

Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Dinamizmi i Reformave dhe Ndikimi i tyre në Zhvillimin e 

Qëndrueshëm Ekonomik, Politik dhe Social”.  
Çështjet kryesore të cilat përbën objektin e kësaj Konference për sa i takon Fakultetit të Drejtësisë 

ishin: 

- Mbrojtja e të dhënave personale, risitë dhe pengesat në kuadër të zbatimit të 

Reformës në Drejtësi (sistemi i Vettingu-t).  

- Pronësia intelektuale.  

- Kodi Penal për të miturit. Risitë dhe zgjidhje për problematikat me target-grup "të 

miturit".  

- Gjykimet e posaçme në kuadër të Reformës në Drejtësi.  

- Çështje të pazgjidhura dhe vakumi ligjor në dispozitat e Kushtetutës së Republikës 

së Shqipërisë.  
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- Problematikat e konstatuara deri tani. Sot, 1 vit pas miratimit të kuadrit ligjor të 

Reformës në Drejtësi. -Ndikimi i ndryshimeve ligjore të paketës kushtetuese në 

Ligjin “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë. 

Çështjet kryesore të cilat përbën objektin e kësaj Konference për sa i takon Fakultetit 

Ekonomikishin: 

 

- Lidhja Harmonike Midis Metodave Efektive Të Mësimdhënies, Përcaktimit Të 
Objektivave Të Mësimnxënies Dhe Mënyrës Së Vlerësimit Të Studentit 

- Krahasimi Financiar Midis Dy Sistemeve Shendetesore Itali Dhe Shqiperi 
- Efiçenca E Sistemit Fiskal Nga Pikëpamja E Taksapaguesve Shqiptar 
- Agroturizmi, Problematika Dhe Roli I Tij Ne Zhvillimin E Qendrueshem Te 

Ekonomise Shqiptare 
- “Fair-play” në fushë, për “Fair-play” në financa, Integriteti në lojë përkthehet në 

impakte pozitive ekonomike dhe sociale 
- Matja e performancës së Organizatave Përmes “Ballance Scorecard”-Sistemit Te 

Standardeve Të Balancuara 
- Ekonomia Informale Dhe Sistemi Fiskal 
- Reforma Në Drejtësi Dhe Impakti Psikosocial Tek Shqiptarët   
- Republika e Ekuadorit: Një Strategji Përfshirëse për Rritjen Ekonomike 
- Big Data Analytics And Development Of Smart Cities 
- Variablat Kompleksë Të Rastit Dhe Aplikimet E Tyre 
- E-Government: Avantazhet, Sfidat Dhe Implementimi Në Shqipëri 
- Konkurrueshmëria Rajonale dhe Ndikimi i saj në Zhvillimin e Qëndrueshëm në 

Shqipëri 
- Integrimi i Zhvillimit të Qëndrueshëm në Vendet në Zhvillim: Rasti i Shqipërisë 

 
 

2. Leksione të hapura 

Zhvillimi i leksioneve të hapura ka qenë traditë e KU “Luarasi.” Gjatë vitit akademik 2017 - 2018 

janë ftuar personalitete të ndryshme, të fushave së drejtësisë dhe ekonomisë. Disa prej leksioneve 

më të spikatura për vitin akademik  2016 – 2017 kanë qenë si në vijim: 

VEPRIMTARI KËRKIMORE - SHKENCORE GJATË VITIT AKADEMIK 2017-2018 FAKULTETI I 
DREJTËSISË 

Vizitë 
studimore 

Studentët e Fakultetit të Drejtësisë së KU Luarasi të shoqëruar nga 
pedagogu Av. Saimir Vishaj kanë vizituar Ministrinë e Drejtësisë 

Nëntor, 
2017 

Leksion i 

hapur 

Leksion i hapur për “Sistemin e drejtësisë në SHBA” mbajtur nga Z. 
Agron Alibali, Lektor pranë Washington University 

Dhjetor, 

2017 

Trajnim për 
studentët 

Studentët e Fakultetit të Drejtësisë së KU Luarasi në bashkëpunim me 
studentët e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës 
organizuan në ambjentet e këtij Kolegji seminarin e hapur me temë 
“Ndryshimet e reja në Kodin e Procedurës Civile dhe rëndësia që ato 
mbartin”. Trajnues: Dashamir Kore dhe Valentina Kondili. 

Janar, 
2018 
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Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur me temë “Korrupsioni” , mbajtur nga Z. Altin Dumani,  
prokuror pranë Prokurorisë të Apelit Tiranë me studentët e vitit të 
tretë të Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Universitar “Luarasi”. 

Janar, 
2018 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur me temë “Trafikimi i qënieve njerezore”   mbajtur nga 
Z. Anton Martini, prokuror pranë Prokurorisë të Shkallës të Parë të 
Krimeve të Rënda në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit 
Universitar “Luarasi”. 

Janar, 
2018 

Leksion i 
hapur 

Studentët e Drejtësisë së KU Luarasi kanë ndjkur leksion të hapur me 
Z. Sandër Simoni, Kryetar pranë Gjykatës të Krimeve të Rënda në 
ambjentet e kësaj Gjykate. 

Mars, 2018 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur për “Gjykimet e Poscme”  Fakultetit të Drejtësisë të 
Kolegjit Universitar “Luarasi”, mbajtur nga Z.Klodian Kurushui 
Dumani,  gjyqtar pranë Gjykatës të Shkallës të Parë për Krimet e 
Rënda Tiranë. 

Prill, 2018 

Leksion i 
hapur 

Studentët e Drejtësisë së KU Luarasi në shoqërinë e pedagogut Av. 
Saimir Vishaj kanë ndjkur leksion të hapur me Z. Fehmi Petku, Kryetar 
pranë Gjykatës të Apelit të Krimeve të Rënda në ambjente e kësaj 
Gjykate. 

Prill, 2018 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur për “Mardhëniet juridiksionale me jashtë”  në 
ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Universitar “Luarasi”, 
mbajtur nga Znj.Rovena Gashi, prokurore pranë Prokurorisë të 
përgjithëshme. 

Maj, 2018 

Leksion i 
hapur 

Leksion I Hapur pranë IEVP Tirane, studentet e FD KU Luarasi ishin të 
shoqeruar nga pedagogu Saimir Vishaj dhe Besnik Maho. Studentët e 
vitit të tretë të faklutetit të Drejtësisë në prezencë edhe të Televizionit 
News 24,  me qëllim përë të promovuar dhe sensibilizuara shoqërinë 
shqiptare,  zhvilluan një vizitë në IEVP “Ali Demi” që njihet ndryshe si 
“burgu i grave”, duke ndihmuar me asistencë ligjore, libra, 
veshmbathje dhe ushqime në formë simbolike, shtetaset e dënuara në 
këtë Institucion. 

Maj, 2018 

Leksion i 
hapur 

Studentët e vitit të tretë të Fakultetit të Drejtësisë së KU Luarasi kanë 
ndjkur leksion të hapur me Znj. Afërdita Maho, gjyqtare pranë 
Gjykatës të Shkallës të Parë Administrative Tiranë 

Maj, 2018 

Leksione të 
hapura 

Leksion i Hapur i Rektorit Z. Ethem Ruka dhe drejtuesve të tjerë të 
Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Universitar “Luarasi”, pranë të 
gjithë gjimnazeve kryesore të Republikës të Shqipërisë, në qarqet, 
Gjirokstër, Vlorë, Berat, Fier, Elbasan, Korcë, Tiranë, Durës, Lezhë, 
Shkodër, Dibër dhe Kukës. Qëllimi i këtyre leksioneve ishtë të 
promovonte në kuadrin e orjentimit të karierës të maturantëve, për 
vlerat profesionale dhe administrative që mbart zhvillimi i studimve 
në Fakultetin e Drejtësisë.  

Mars, Prill 
dhe Maj, 

2018 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur për “Mbrojtjen e të dhënave personale në kuadrin e 
përafrimit të legjislacionit tonë të brëndëshëm me atë të Bashkimit 
Europian”  në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit 
Universitar “Luarasi”, mbajtur nga Z. Edrin Fille, specialist pranë 
Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Tiranë. 

Qershor, 
2018 
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Aktivitete të tjera të organizuara nga Fakulteti i Drejtësisë  

VEPRIMTARI KËRKIMORE - SHKENCORE GJATË VITIT AKADEMIK 2017-2018 FAKULTETI I 
EKONOMISË 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur me temë “Rruga e suksesit” , mbajtur nga profesori 
Amerikan  Z. KEN Burch,  me studentët e Fakultetit Ekonomik të Kolegjit 
Universitar “Luarasi”. 

Tetor, 
2018 

Leksion i 
hapur 

 Leksion i hapur me lektoren nga Amerika, Ambasadoren e Lumturise ne 
UNESCO, Maura Sweeney 

Nentor 
2017 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur për “Sigurimin e depozitave te familjeve dhe bizneseve“ 
me Marilda Shkurti, Agjencia e sigurimit te depozitave,  

Dhjetor, 
2017 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur për “Oren e kodimit” mbajtur nga Z. Denis Zavalani 
drejtues i Fondacionit ”Real Visualz 

Dhjetor, 
2017 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur me temë “Te rinjte ne vendimmarrje”   me anetaret e rinj 
te keshillit bashkiak Tirane  me studentet Fakultetit Ekonomik të Kolegjit 
Universitar “Luarasi”. 

Janar, 
2018 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur  me lektoret Mr. Tom Jones – qe mbajti temen – "Risk and 
Innovation" dhe   Mr. Ron Toubi – qe mbajti  temen – "Keeping Vision 
Alive", me studentet e bachelorit te vitit te dyte  Finance-Banke 
te  Fakultetit Ekonomik,  

Mars 
2018 

Leksion i 
hapur 

Leksion i hapur  me Znj. Eni Serbo/Xheko, zv. presidente e "Xheko Iperial" 
me teme "Marketingu dhe strategjite e zhvillimit", rasti i Hotelit  "Xheko 
Iperial", me studentet e masterit shkencor  Menaxhim Ekzekutiv te vitit te 
parë   te  Fakultetit Ekonomik. 

Maj, 
2018 

Nr. Aktiviteti/Marveshja Tema Data 

1 Tryezë e rrumbullakët 

“Dhuna në familje”, ka qënë tema e tryezës të 
rrubullktët, zhvilluara në mjediset e Faklultetit të 
Drejtësisë të Kolegjit Universitar “Luarasi”, ku 
ishin të pranishëm gjyqtarë, prokurorë dhe 
avokatë të ndryshëm. Tryeza  u bë e mundur nën 
drejtimin dhe organizimin e Znj. Rezana Konomi 
dhe Znj. Dorina Gjipali. 

Shtator 2017 

2 Simpozium 

Në ambjent e Fakultetit të Drejtëisë pranë Kolegjit 
Universitar Luarasi ne kuadrin e vitit të 
“Skenderbeut” u zhvillua simpoziumi me teme 
“Gjergj Kastrioti Skenderbeu dhe Arberia ne 
epoken e tij”, me pjesëmarrjen e personaliteteve 
në fushën e jurisprudencës dhe historografisë, 
nën drejtimin dhe mbikqyrjen e Prof.Dr Aleks 

Mars,  2017 
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Aktivitete të tjera të organizuara nga Fakulteti Ekonomik  

3. Aktiviteti individual kërkimor shkencor i personelit akademik të Kolegjit Universitar 

“Luarasi” për vitin akademik 2017 – 2018 

 

 Prof.Asc.Dr.Rezana Konomi (Dekan i Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar 

“Luarasi”) 

1.  Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta 

e votës, e drejta e prronës”. Referat me titull:”E drejta e votës-si detyrim kushtetues dhe emancipues i 

shoqërisë“. Tiranë, 2017. 

2. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull:”Legal Education in the prospective of the Reform of Justice”. 

Tiranë, 2018. 

 Dr. Dorina Gjipali (Përgjegjës i Departamenit të së Drejtës Publike pranë Fakultetit të 

Drejtësisë të Kolegjit Universitar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull: “Parimi i fshehtësisë të votës në sistemet ligjore 

europiane“. Tiranë, 2017. 

2.Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull:”Regulation (EU) 2016/679 and Protection of Personal Data”. 

Tiranë, 2018. 

 Dr. Blerina Shkurti ( Përgjegjës i Departamenit të së Drejtës Private pranë Fakultetit 

të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull: ”E drejta e pronës e drejtë natyrore“. Tiranë, 2017. 

Luarasi.  

3 Trajnim  

Trajnimi “Standardet e procesit të rregullt ligjor si 
kusht në funksionimin e shtetit të së drejtës” 
organizuar nga Qendra Europiane për studentët 
ekselentë të Fakultetit të Drejtësisë. 

Qershor 2018 

Nr. Aktiviteti/Marveshja Tema Data 

1 
Forum ekonomik 
studentor LUARASI 

Taaksimi një çështje për mbarëvajtjen kombetare Qershor 2018 
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2. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull: ”Evolimi i konceptit të familjes. Një e drejtë e sanksionuar 

dhe  e kufizuar nga ligji“. Tiranë, 2017. 

3.Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull:  “Understanding of Actio Rei Vendicatio, as protection of the 

natural right, right of property”. Tiranë, 2018. 

 Prof.Asc.Dr.Luan Veliqoti ( Pedagog pranë Departamenit të së Drejtës Penale të 

Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1.Botuar në Revistën Shkencore “Policimi dhe Siguria”, punimin juridik me titull “ Kriminalistika dhe 

kontributi i saj në kqyrjen e vëndit të ngjarjes”. Tiranë, 2017. 

2.Botuar në Revistën Shkencore “Jeta Juridike”, punimin juridik me titull “ Natyra juridik e kqyrjes të 

vëndit të ngjarjes dhe profili i autorit të saj”. Tiranë, 2017. 

3. Botuar në Revistën Shkencore “Avokatia”, punimin juridik me titull “Në ushtrimin eshtë të shqisës 

të gjashtë gjatë veprimit hetimor të pyetjes”. Tiranë, 2018. 

4. Ribotimi i tekstit mësimor/monografi “ Kriminalistika”. Tiranë, 2018. 

 Prof.Asc.Dr.Helga Vukaj (Pedagoge pranë Departamenit të së Drejtës Private të 

Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull: ”Analizë  riksu pas kushtetushmërisë të një 

antikushtetushmërisë. Ligji për trajtimin  e pronës”. Tiranë, 2017. 

2.Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull: “Recklessness in Criminal Laë”. Tiranë, 2018. 

 Docent Valentina Kondili (Pedagog pranë Departamenit të së Drejtës Private të 

Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1.Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull: Aspekte ligjore dhe praktike mbi cështjet e 

shpronësismit”. Tiranë, 2017. 

 Msc.Saimir Vishaj (Pedagog pranë Departamenit të së Drejtës Penale të Fakultetit të 

Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare në La Sapienza të Romës. Referat me titull: “Pastrimi I 

produkteve të veprës penale”.  

2. Konferencë Shkencore Kombëtare me temë “Mbi lëndët narkotike”. Referat me titull: “Përjashtimi 

I përdoruesve të lëndës narkotike nga përgjegjësia penale”. Tiranë, 2017  
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3. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull në bashkëauorësi: “Domestic Violence”. Tiranë, 2018. 

 Msc. Bojana Fatkoja (Pedagoge pranë Departamenit të së Drejtës Penale të Fakultetit 

të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1.Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat në bashkëauorësi me titull: “Domestic Violence”. Tiranë, 2018. 

 Msc.Alba Kucani (Pedagoge pranë Departamenit të së Drejtës Publike të Fakultetit të 

Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull: ”Akte ligjore dhe rrisku i pazgjidhshmërisë të së drejtës të 

pronës private, aktuale e kthimit dhe konpesimit të pronave në Shqipëri përballë interesit publik të 

pakonsideruar“. Tiranë, 2017. 

2.Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull: “Clinical-Legal Education and the role of "Luarasi" Legal Clinic”. 

Tiranë, 2018. 

 Msc. Julinda Gjika (Asistent Lektore pranë Departamenit të së Drejtës Penale të 

Fakultetit të Drejtëisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull: ”E drejta e votës dhe kuota rozë“. Tiranë, 2017. 

2. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull:  “Legal representation of minors in Albanian legislation”. Tiranë, 

2018. 

 Dr/Magj. Besnik Maho (Pedagog pranë Departamenit të së Drejtës Private të 

Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 
Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull: “Reforming the Justice System in Albania. The challenges it holds”. 

Tiranë, 2018. 

 Msc. Spiro Paço (Asisten Lektor pranë Departamenit të së Drejtës Publike të Fakultetit 

të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull:”Evolimi i konpetencave të kryetarit të shtetit shqiptar“. 

Tiranë, 2017. 
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2.Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 

Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 

Reform of Justice. Referat me titull: “Albania and Sustainable Development Law”. Tiranë, 2018. 

 Dr. Eneida Bozheku (Lektor pranë Fakultetit të Drejtësisë të Kolegjit Univesritar 

“Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Qasje kushtetuese  të pakonsoliduara, e drejta e 

votës, e drejta e prronës”. Referat me titull: ”Hibridizimi i sistemit social-juridik në tranzicion. 

Reforma në drejtësi dhe e drejta“. Tiranë, 2017. 

 Prof. Assoc.Dr. Stefan Qirici( zv. Rektore pranë Kolegjit Universitar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in 
the Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of 
the Reform of Justice, anetar i komitetit shkencor dhe Referat me titull: "Lidhja harmonike midis 
metodave ffektive të mësimdhënies, përcaktimit të objektivave të mësimnxënies dhe mënyrës së 
vlerësimit të studentit.” Tiranë, Maj 2018. 

 
 

 Prof.Asc.Dr. Anni Dasho ( zv. Rektore pranë Kolegjit Universitar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in 

the Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of 

the Reform of Justice, anetar i komitetit shkencor dhe Referat me titull “Rankimi i universiteteve në 

faqet e internetit duke përdorur SEO: Studimi i Rastit Luarasi“,Tiranë, Maj 2018. 

2. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in 

the Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of 

the Reform of Justice. Referat me titull: “Një qasje inovative për modelimin e të ardhmes së një 

mjedisi universitar“, Tiranë, Maj 2018. 

 

 Prof.Asc.Dr.Mateo Spaho (Dekan i Fakultetit Ekonomik të Kolegjit Universitar 

“Luarasi”) 

1. Simpozium shkencor ne kuadrin e vitit të “Skenderbeut” me teme “Gjergj Kastrioti Skenderbeu 
dhe Arberia ne epoken e tij”, Referat me titull: ” Ekonomia ne kohen e Skendebeut”. 

2. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 
Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 
Reform of Justice, anetar i komitetit shkencor dhe Referat me titull: ”Krahasimi financiar midis dy 
sistemeve shëndetësore Itali dhe Shqiperi”. Tiranë, Maj 2018. 

 Prof.Asc.Dr Leontiev Çuçi (Përgjegjës i Departamenit të Ekonomiksit pranë Fakultetit 

Ekonomik të Kolegjit Universitar “Luarasi”) 

ii. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me 
temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the Economic, Political and Social Sustainable 
Development Legal Education in the prospective of the Reform of Justice", Referat me 
titull: Integrimi i Makroekonomisë Shqiptare në BE – një imperativ i kohës “. Tiranë, Maj 2018. 

iii. Punim  monografik, kompletuar kapitulli i trete, lidhur me politikat monetare per integrimin ne 
BE (futja e Monedhes Euro ne qarkullim monetar duke zevendesuar lekun. Tiranë, 2018. 
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 Dr. Aelita Mani ( Përgjegjës i Departamenit të Administrim Biznesit pranë Fakultetit 

Ekonomik të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Kongres Shkencor Ndërkombëtar “Menaxhimi Dhe Trajtimi I Integruar I Mbetjeve Në Gjendje Të 
Lëngët, Të Ngurtë Dhe Të Gaztë”, anetare e Komitetit Shkencor te organizimit, si dhe Referat me 
titull: "Gjendja, trajtimi i mbetjeve e  pritshmëritë në Shqipëri" (bashkëautoresi), Nëntor, 2017 
2. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë “Dynamism of Reforms and their Impact in the 
Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 
Reform of Justice. Referat me titull: ”Agroturizmi, problematika dhe roli i tij në zhvillimin e 
qëndrueshëm të ekonomisë shqiptare”, Maj 2018. 

 
 Dr. Leonard Boduri (Pedagog pranë Departamenit të Finance Bankë të Fakultetit 

Ekonomik të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 
1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë ““Dynamism of Reforms and their Impact in the 
Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 
Reform of Justice”. Referat me titull: "Ecuria e mormave të bonove të thesarit në raport me mormën e 
inflacionit gjatë periudhës 1994-2017 në Shqipëri". Tiranë, Maj 2018. 

 
 Msc. Fabian Pjetri (Pedagog pranë Departamenit të Administrim Biznesit të Fakultetit 

Ekonomik të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 
 
1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë ““Dynamism of Reforms and their Impact in 

the Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective 
of the Reform of Justice”. Referat me titull: Konkurrueshmëria rajonale dhe ndikimi i saj në 
zhvillimin e qëndrueshëm në Shqipëri". Tiranë, Maj 2018 

 
 Msc. Migena Musallari (Pedagoge pranë Departamenit të Ekonomiksit të Fakultetit 

Ekonomik të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë ““Dynamism of Reforms and their Impact in the 
Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective of the 
Reform of Justice”. Referat me titull: ”Variablat kompleksë të rastit dhe aplikimet e tyre,”. Tiranë, Maj 
2018. 
 

 Msc. Krist Bakiu (Asistent Pedagoge pranë Departamenit të Ekonomiksit të Fakultetit 

Ekonomik të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë ““Dynamism of Reforms and their Impact 

in the Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective 

of the Reform of Justice”. Referat me titull: “E-Government: avantazhet, sfidat dhe implementimi në 

Shqipëri", Tiranë, Maj 2018 

 Msc. Resina Pllaha (Asistent Pedagoge pranë Departamenit të Finance Bankë të 

Fakultetit Ekonomik të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë ““Dynamism of Reforms and their Impact in 
the Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective 
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of the Reform of Justice”. Referat me titull: “E-Banking dhe perceptimi i klientëve shqiptarë 
(ndaj Shërbimeve)", Tiranë, Maj 2018 

 MBA Afrim OSMANI Pedagoge pranë Departamenit të Ekonomiksit të Fakultetit 
Ekonomik të Kolegjit Univesritar “Luarasi”) 

 
1. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me temë ““Dynamism of Reforms and their Impact in 

the Economic, Political and Social Sustainable Development Legal Education in the prospective 
of the Reform of Justice”. Referat me titull: “Trendi i pashmangshëm i përdorimit të energjisë 
diellore dhe ndikimi i saj në zhvillimet e sotme ekonomike. Përfitimet nga përdorimi i saj në 
ekonominë shqiptare”. Tiranë, Maj 2018. 

 

4. Botime të KU “Luarasi” 

Gjatë vitit 2017-2018 KU Luarasi ka vazhduar me botimin e revistës shkencore MENDIMI me ISSN 

978-9928-07-412-6. Kjo është revistë shkencore e studimeve në Jurisprudencë dhe Ekonomi të dy 

fakulteteve të Universitetit. E hapur në lirinë e mendimit dhe arsyetimit kjo revistë shkencore 

përzgjedh me kujdes cdo hyrje, me qëllimin e mirë që në faqet e veta të ketë ide dhe koncepte që do 

të ndryshojnë  realitetin, që do të ushqejnë ndryshimin dhe që do të gjenerojnë progres në 

shoqërinë shqiptare.  

Revista MENDIMI ka shërbyer si forum për prezantimin, paraqitjen dhe shqyrtimin e studimeve të 

reja, si dhe kritika e kërkime ekzistuese. Përmbajtja ka marrë formën e artikujve paraqitur si 

kërkime origjinale, artikuj per shqyrtim dhe komente librash. 

Tematikat eknomike janë: 

▪ Ekonomia e zhvillimit 

▪ Financat dhe sektori financiar 

▪ Zhvillimi ekonomik rajonal dhe globalizimi 

▪ Marketingu dhe promocioni 

Tematikat për drejtësinë janë: 

▪ Reforma ne Drejtësi 

▪ Kushtetutshmëri 

▪ Opinione për ndryshimet ligjore 

▪ Vështrime Historiko-Juridike 

▪ Dhe e hapur për cdo tematike tjetër aktuale... 

Gjatë 2017-2018 janë botuar dy numra të revistës MENDIMI. 

 

5. Veprimtari mediatike 

1. Në shtypin periodik, kryesisht në gazetën “Panorama” dhe Revistën Psikologjia,  personeli 

akademik ka botuar një sërë shkrimesh dhe artikujsh mbi tema të ndjeshme sociale, me orientim 

juridik dhe ekonomik dhe ka reflektuar gjithashtu risitë apo projektet e reja studentore të KU 

“Luarasi”. 
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2. Në kuadrin e promovimit të vlerave mësimdhënëse dhe shkencore  që i ofron tregut të arsimit të 

lartë KU “Luarasi”, pedagogët kanë qënë të pranishëm në shumë emisione televizive. 

3. Në kuadrin e promovimit të cilësisë së studentëve  dhe mësimdhënies, studentë të KU “Luarasi” 

kanë qënë pjesë aktive e debateve në emisionet televizive së bashku me të rinj të tjerë. 

4. Stafi dhe studentët e KU “Luarasi” nuk kanë munguar as në median vizive, ku kanë prezantuar 

idetë, vlerat dhe aktivitetet e institucionit. 

 

6.Infrastruktura dhe logjistika e KU “Luarasi” në funksion të kërkimit shkencor u jep mundësi 
pedagogëve dhe studentëve të zhvillojnë kërkimin shkencor në ambjentet e KU “Luarasi”. 
 
Në funksion të kërkimit shkencor në Kolegjin Universitar janë: 
 

• Laboratori i Kriminalistikës është në shërbim të studentëve me njohuri të plota lidhur me 
kërkimin, fiksimin, paketimin, administrimin dhe ruajtjen e provave në vëndin e ngjarjes.Ky 
laborator drejtohet nga titullari i lëndës së kriminalistikës Prof. Asoc. Dr. Luan Veliqoti dhe 
shërben për kryerjen e praktikës dhe orëve të seminareve të kësaj disipline.  

• Laboratori i Informatikës me pajisje të teknologjisë së fundit. 
• Klinika Ligjore, një projekt i miratuar dhe i implementuar prej 2 vjetësh në KU "Luarasi", 

ku studentë dhe pedagogë ofrojnë shërbim ligjor falas ndaj publikut.  
• Auditorët e pajisur me të gjithë logjistikën e duhur, për të zhvilluar Konferenca e 

Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare, trajnime, orë të hapura, prezantime, punime 
shkencore e projekte kërkimore. 

• Biblioteka  në shërbim të studentëve dhe pedagogëve të KU “Luarasi”. 
• Laboratori i Informatikës me pajisje të teknologjisë së fundit. 
• Salla leximi  
• Televizioni News 24, vë në dispozicion të pedagogëve hapësira debati shkencor. 
• Revista Psikologjia, pedagogët dhe studentët mund të publikojnë punime dhe artikujt e 

tyre shkencor. 
• Gazeta Panorama dhe Gazeta Shqiptare pedagogët dhe studentët mund të publikojnë 

punime dhe artikujt e tyre shkencor. 
• Ballkan Web. 

 
 

 
 
VII. KËSHILLI STUDENTOR DHE PËRFAQËSIMI I STUDENTËVE NË ORGANET DREJTUESE TË KU 

“LUARASI”  

Kolegji Universitar “Luarasi” është institucion i angazhuar ndaj pjesëmarrjes së studentëve 

në vendim-marrje, duke mundësuar një sistem funksional të përfaqësimit të tyre.  

Funksionimi i Këshillit Studentor “Luarasi” bazohet në Ligjin Nr. 85, datë 22.07.2015 “Për Arsimin e 

Lartë dhe kërkimin shkencor në institucione e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", Statutit 

dhe Rregullores së Kolegjit Universitar "Luarasi", dhe Statutit dhe Rregullores së Këshillit Studentor 
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Luarasi. Bazuar në sa më sipër studentët e KU “Luarasi” organizohen në këshilla studentorë në nivel 

njësie kryesore dhe institucioni.  

 

Këshilli Studentor i Kolegjit Universitar "Luarasi" me vizionin se arsimimi i studentëve të mos 

kufizohet tek muret dhe bankat e universitetit por tek një koncept më i gjerë, një koncept europian 

që e sheh mjedisin akademik një hapësirë angazhimi dhe  shkëmbimi të vlerave  humane, 

akademike dhe kulturore, ka si qëllim të krijojë një klimë ku studentët të angazhohen në aktivitete 

jashtëkurrikulare.  

 

Ky Këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e tyre në organet 

drejtuese. Këshillat e studentëve zgjidhen çdo dy vjet nga votat e studentëve dhe mbështeten në 

legjislacionin në fuqi. Në rastet kur një individ i zgjedhur në këshillat e studentëve përfundon 

studimet universitare, ai zëvendësohet nga kandidati pasardhës në renditje për nga numri i votave 

të grumbulluara në zgjedhjet e fundit, deri në përfundim të mandatit të nisur. 

 

Këshilli Studentor i KU “Luarasi” përbëhet nga Kryetari i Këshillit Studentor, Zv/Kryetarët e 

Këshillit Studentor, Kryetarët e komisioneve dhe Senatorët e Këshillit Studentor, ku secili prej tyre 

përfaqëson grupin mësimor ku bën pjesë.  

 

Dokumentet kryesore të këshillit studentor janë: 

- Statuti e KS Luarasi 

- Rregullorja e KS Luarasi 

- Rregullorja Zgjedhore  KS Luarasi 

- Kodi i Etikes së KS Luarasi 

- Procesverbalet dhe vendimet e ndryshme të mbledhjeve të KS 

Luarasi dhe komisioneve te KS Luarasi. 

 

Organet në të cilat studentët e KU “Luarasi” angazhohen për të siguruar përfaqësimin e studentëve 

në jetën institucionale sipas Statutit të Kolegjit Universitar Luarasi dhe Ligjit përArsimin e Lartë 

janë:  

• Senati Akademik, përfaqësuesit e studentëve  në Senat zgjidhen nga Këshilli 

Studentor mbi bazën e votimit. Në Senatin Akademik studentët përfaqësohen nga 

tre anëtarë. 

•  Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, e cila përbëhet nga pesë anëtar, një prej 

të cilëve është student. 

• Këshilli i Etikës, në të cilin studentët përfaqësohen me një anëtar i propozuar nga 

Këshilli Studentor. 

• Grupet e Vlerësimit të Brendshëm për akreditimin e programeve të studimit ku 

studentët përfaqësohen më një antar për cdo program studimi që akreditohet. 

• Komisionet e përhershme në nivel njësie kryesore prej jo më pak se pesë anëtarë, 

prej të cilëve një është student, i propozuar nga Këshilli Studentor. 
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Ku “Luarasi” bazuar në misionin dhe vizionin e tij mbështet dhe promovon punën e Këshillit 

Studentor “Luarasi” edhe duke financuar veprimtari të ndryshme të tij. 

 

VIII. VLERËSIME TË INSTITUCIONIT MBI MASR DHE REKOMANDIME  

KU “Luarasi” gjatë vitit akademik 2017-2018 ka patur marrëdhënie të vazhdueshme me MARS-

in. Konkretisht gjatë këtij viti akademik  kemi dërguar në MASR dokumentacionin përkatës për 

hapjen e Fakultetit të ri  të Teknologjisë të  informacionit dhe Inovacionit  në dy cikle të studimit 

“Bachelor” dhe “Master”. Për këtë aplikim aktualisht kemi marrë licencen nga MARS-i. 

Gjithashtu,  kemi aplikuar për programe te reja studimi në Cikël të dytë “ Master” edhe per 

Fakultetin e Ekonomik.  Prej tyre dy programe është marrë licenca dhe jemi në pritje të marrjes 

së lejës edhe për programin e tretë “Master” Profesional në Kontabilitet.  

Vlen te theksojmë se komunikimi me MASR-in dhe institucionet në varësi të saj ka qënë korekt 

në përputhje me ligjin, udhëzimet  dhe proceduart përkatëse dhe afatet kohore.  

Bazuar në Nenin 82 të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”  theksohet se: 

“Programet e integruara të Ciklit të dytë në fushën e drejtësisë realizohen me 300 kredite, për 

një kohëzgjatje jo më pëk se 5 vite akademike”. Por vlen te theksohet se,  aktet nënligjore që do 

të rregullojnë këtë ndryshim në programin e integruar të studimeve të ciklit të dytë në fushën e 

drejtësisë nuk janë formuluar akoma, megjithse janë bërë disa takime dhe diskutime për këtë 

ndryshim.  

Në nenin 141 të ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e 

arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”  janë përcaktuar Aktet nënligjore që duhet të dalin në 

zbatim të këtij ligji.  Ky nen thekson se “…aktet nënligjore miratohen brenda 9 muajve nga hyrja 

në fuqi e këtij ligji”. Mendojmë dhe sugjerojmë se ky aspekt i përgatitjes të akteve nënligjore, 

disa prej të cilëve akoma nuk kanë dalë, duhet të shikohet me përparësi nga MASR-i dhe 

institucionet që janë në varësi të saj.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luarasi-univ.edu.al/


Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H. 1, Kodi Postar 1010 Tiranë 
www.luarasi-univ.edu.al; Tel: 0696026900; Email: info@luarasi.univ.edu.al 

 

PJESA E DYTË  

“ASPEKTE TË MENAXHIMIT ADMINISTRATIV” 

Bordi i Administrimit .(disa fjale).......................................................................................... 

 

Të ardhurat dhe shpenzimet e planifikuara dhe ato faktike për 

vitin 2019-2020 për Kolegjin Universitar “Luarasi” 

Nr. Pershkrimi i veprimit 2017-2018 
  TE ARDHURAT Planifikimi Realizimi Faktik 

1 Te Ardhura  nga Studente 982,600 € 1,090,195 € 

2 Te Ardhura te tjera 44,429 € 21,705 € 

  Total Te Ardhura 1,027,029 € 1,111,899 € 
        

  SHPENZIMET     
        

1 Total Shpenzime Paga 507,804 € 522,884 € 
        

2  ShpenzimeAdministrative  77,286 € 85,302 € 
        

3  Shpenzime godine  43,851 € 43,549 € 
        

4  Shpenzime kancelarie dhe shtypshkrime  3,100 € 6,908 € 
        

5 Shpenzime Marketingu 22,000 € 18,894 € 
        

6 Shpenzime per Kerkim Shkencor 14,000 € 2,371 € 
        

7 Shpenzime per Konsulenca 2,700 € 3,800 € 
        

8 Shpenzime Bankare 14,810 € 16,269 € 
        

9 Shpenzime per pritje dhe perfaqesime 2,400 € 1,640 € 
        

10 Shpenzime per transferime, udhetime ,dieta 4,000 € 7,022 € 
        

11 Total shpenzime te tjera 6,400 € 26,831 € 
        

12 Detyrime tatimore 480 € 29,633 € 

        

  Total Shpenzime 686,031 € 756,441 € 
        

  FITIM / HUMBJA 340,998 € 355,458 € 
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Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 
2019-2020  

për Kolegjin Universitar “Luarasi” 

Nr. Pershkrimi i veprimit 2019-2020 
  TE ARDHURAT Planifikimi  

1 Te Ardhura  nga Studente 1,720,000 € 

2 Te Ardhura te tjera 40,000 € 

  Total Te Ardhura 1,760,000 € 

      

  SHPENZIMET   
      

1 Total Shpenzime Paga 887,530 € 
   

2  ShpenzimeAdministrative  115,000 € 
      

3  Shpenzime godine  65,557 € 
      

4  Shpenzime kancelarie dhe shtypshkrime  4,635 € 
      

5 Shpenzime Marketingu 32,890 € 
      

6 Shpenzime per Kerkim Shkencor 23,000 € 
      

7 Shpenzime per Konsulenca 3,416 € 
      

8 Shpenzime Bankare 18,735 € 
      

9 Shpenzime per pritje dhe perfaqesime 3,588 € 
      

10 Shpenzime per transferime, udhetime ,dieta 5,980 € 
      

11 Total shpenzime te tjera 10,478 € 
      

12 Detyrime tatimore 15,723 € 
      

  Total Shpenzime 1,186,530 € 
   

  FITIM / HUMBJA 573,470 € 

 

Tarifat e shkollimit për vitin akademik 2017-2018 
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Tarifat e shkollimit që zbaton KU “Luarasi”, për vitin akademik 2017 – 2018, janë miratuar me 

vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë, në datë 01.08.2016. Tarifat e shkollimit janë unike = 

2000 Euro, për vit akademik, për secilin program studimi që ofrohet, në të gjithë ciklet e 

studimit.  

Kolegji Universitar “Luarasi” për vitin akademik 2017 – 2018 nuk ka aplikuar tarifë regjistrimi. 

 

Mobiliteti i personelit akademik i financuar nga KU LUARASI, 2017-2018 

KU “LUARASI”  financoi plotësisht pjesëmarrjen e:  

1. Prof.Asoc.Dr. Anni Dasho (Sharko), Zv.Rektor për Kërkimin Shkencor   

2. Prof.Asoc.Dr. Elvin Meka, Administrator i Përgjithshëm 

Në takimin e rrjetit UNIAdrion, në 21-22 Maj 2018, në Bolonja Itali, për të marr pjesë në 

takimin e rrjetit të universiteteve të Adriatikut dhe Jonit, ne kuader te bashkepunimit te 

programeve Erasmus+, Projekteve te Komunitetit Europian dhe Horizon 2020.  

UniAdrion është një "Rrjet i Universiteteve" i themeluar me qëllim të krijimit të një lidhjeje të 

përhershme midis Universiteteve dhe Qendrave të Kërkimit Shkencor dhe Menaxhimit te 

Projekteve nga Rajoni Adriatik-Jon. UniAdrion promovon bashkëpunimin midis Universiteteve 

dhe Qendrave të Kërkimit Shkencor kryesisht përmes realizimit të iniciativave didaktike, si kurse 

trajnimi, masterat, projekte kërkimore. 

Për pjesëmarrjen në këtë rrjet, KU LUARASI ka paguar dhe kuotën vjetore prej 500 euro.  

 

Ndryshimet në mjediset didaktike e kërkimore 

 

Në Kolegjin Universitar “Luarasi” gjatë vitit akademik 2017-2018 janë kryer nëj sërë 

ndryshimesh që lidhen me infrastrukturën dhe mjetet didaktike, në funksion të mirëorganizmit të 

procesit mësimor dhe veprimtarisë së përditshme akademike dhe te mesimdhenies, duke mbajtur 

gjithashtu në konsideratë faktin e: 

 

1. Shtimit të klasave të reja të programeve të ciklit të dytë në “Siguri dhe rend publik” dhe 

“Menaxhimi i Sigurimeve”,  

2. Shtimit të stafit akademik.  

 

Konkretisht, gjatë vitit akademik 2017-2018 u blenë: 

- 40 kompjutera personale,   

- 13 videoprojektore 

 

si dhe u plotësua me infrastrukturë audiovizuale Salla LUARASI, në funksion të mirëorganizmit 

të konferencave dhe prezantimeve me natyrë kërkimore dhe shkencore. 

 

Gjithashtu, në mbyllje të vitit akademik është miratuar dhe po fillon nga zbatimi plani i ngritjes 

së 3 laboratorëve të informatikës dhe infrastrukturës mbështetëse të saj, që planifikon instalimin 
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e 100 posteve (workstaion), me një kosto prej mbi 30,000 euro, në kuadër të hapjes gjatë vitit të 

ardhshëm akademik të Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit.   

Politika e shpërndarjes së fondeve në funksion të përmirësimit të cilësisë 

 

KU “Luarasi” ka të ngritur dhe plotësisht funksionale Njësinë e Sigurimit të Brendshëm të 

Cilësisë (NJSBC), që drejtohet nga staf akademik me titull dhe gradë shkencore, e cila 

funksionon në përputhje të plotë me statutin dhe Manualin e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. 

 

Nga ana tjetër, sistemi AULA (UniMS), i kontraktuar në vitin 2017 u mundëson studentëve një 

shërbim cilësor dhe të shpejtë nga ana e sekretarisë mësimore, si dhe ofrimin e të dhënave të 

vlefshme për analiza, për organet drejtuese akademike dhe administrative të KU “Luarasi”. 

 

Për më tepër, në vitin akademik 2017-2018 është bërë funksional edhe formulari i vlerësimit on-

line nga ana e studentëve për stafin pedagogjik, i ideuar dhe përgatitur nga një staf i dedikuar IT 

brenda Ku “Luarasi”, çka mundëson p1ërpunim më të shpejtë dhe cilësor të të dhënave dhe 

krijimin e një baze të qëndrueshme dhe të sigurt të dhënash për vet institucionin. 

 

Numri i teksteve dhe infrastruktura informatike në funksion të mësimit 

Kolegji Universitar “Luarasi” është përpjekur në vijim të ofrojë për të gjithë studentët e tij 

lehtësitë optimale në drejtim të literaturës së domosdoshme e të nevojshme për të gjithë procesin 

mësimor. Konkretisht, për vitin akademik 2017-2018 fondi i bibliotekës së KU LUARASI 

paraqitet si vijon: 

 

 

Infrastruktura informatike në funksion të mësimit 

Për sa i përket infrastrukturës informatike në funksion të mësimit, aktualisht KU LUARASI ka 1 

laborator informatike, që u shërben të dy fakulteteve (Drejtësisë dhe Ekonomikut) me mbi 22 

përdorues. 

TITUJ SHKENCOR 

Tituj shkencorë 1,545 

Në gjuhën shqipe: 780 

Në gjuhë të huaj: 765 

Tituj shkencorë në vëllime 3,610 

Shqip: 2,530 

Në gjuhë të huaj: 1,080 

Tituj të ndryshëm 

(enciklopedi, bibliografi, fjalor, libra artisik) 

90 

Periodikë në gjuhë shqipe dhe të huaj 200 
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Gjithashtu, të gjitha sallat e leksioneve dhe seminareve (ne total 13 salla) që përdoren për 

procesin mësimor (leksione dhe seminare) ne katet I, II, III, janë të pajisura me kompjuter dhe 

projektor. 

Gjithashtu, janë disponibël në gjendje pune: 

 

 4 – projektorë, 

 7 – kompjutera personalë,  

 

te cilat janë në dispozicion të stafit akademik dhe procesit mësimor, për nevoja urgjente, apo në 

raste problematikash me kompjuterat e sallave të ndryshme mësimore, apo të stafit 

administrativ/akademik. 

 

Në fund të vitit akademik, KU LUARASI është angazhuar dhe po investon në ngritjen e 

njëkohshme të tre laboratorëve të informatikës, për të përmbushur nevojat e hapjes së fakultetit 

të ri të Teknologjisë së Informacionit dhe Inovacionit. 

 

Nga Prilli 2017 në KU “Luarasi” është funksional sistemi AULA (UniMS) për menaxhimin e 

informacionit universitar. Ky sistem i mundëson sekretarisë mësimore informacion të shpejtë dhe 

të organizuar, lidhur me të gjithë të dhënat e nevojshme të studentëve që studiojnë pranë KU 

“Luarasi”. 
 

Dokumentacion 
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