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Neni 1 
Qellimi dhe fusha e aplikimit 

1. Rregullorja e studimeve të doktoratës në UPT administron studimet e  doktoratës, 
referuar nivelit 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Studimet e doktoratës kanë për 
qëllim kërkimin shkencor dhe veprimtarinë krijuese në të gjitha fushat inxhinierike, të 
arkitekturës dhe urbanistikës, të ofruara pranë Universitetit Politeknik të Tiranës.  

2. Në përfundim të studimeve të doktoratës, lëshohet diploma e gradës shkencore “Doktor” 
në fushën përkatëse të studimit. 

3. Rregullorja e studimeve të doktoratës vendos rregullat normative të marrëdhënieve që 
krijohen midis subjekteve pjesëmarrëse në veprimtarinë e saj, të drejtat e detyrimet e 
studentëve, rregullat për kualifikim, si dhe raportet me organet drejtuese përgjegjëse për 
studimet e doktoratës. Kjo rregullore zbatohet në njësitë bazë/kryesore dhe Këshillat 
tProfesorëve të njësive kryesore të UPT-së. 

Neni 2 
Baza ligjore 

Rregullorja mbi organizimin e studimeve të doktoratës në UPT bazohet në: 

1. Ligjin Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e 
Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”; 

2. Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 112, datë 23. 02. 2018 “Për përcaktimin e 
kritereve për fitimin e gradës shkencore “doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin 
e titujve akademikë “profesor i asociuar” dhe “profesor”; 

3. Udhëzimin e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 52, datë. 03.12. 2015  "Për 
përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në 
programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”; 

4. Urdhërin e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.10, datë 11.01.2019 “Për miratimin 
e Statutit të Universitetit Politeknik të Tiranës”;  

5. Statutin e Universitetit Politeknik të Tiranës; 

6. Kodin e Etikës së Universitetit Politeknik të Tiranës 

Neni 3 
Organizimi i Studimeve të Doktoratës 

1. Studimet e doktoratës, zhvillohen me kohë të plotë pranë njësisë bazë ose me kohë të 
zgjatur në ato raste, kur doktoranti është i punësuar si personel akademik në një 
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institucion  të arsimit të lartë apo si personel kërkimor në një institucion të kërkimit bazë 
ose të zbatuar. 

2. Studimet e doktoratës, organizohen brenda një projekti kërkimor-shkencor e zhvillimor 
dhe realizohen në koordinim me veprimtari të kërkimit të grupeve kërkimore brenda 
njësisë bazë, njësive kryesore dhe UPT-së. Këto njësi aplikojnë për financim pranë 
AKKSHI-t apo pranë institucioneve të tjera financuese kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Në rastet e kandidatit me statusin e personelit akademik të brendshëm, studimet e 
doktoraës mund të mbështeten në burimet e brendshme të UPT-së. Për kryerjen e 
studimeve të doktoratës, kandidati mund të përfitojë edhe financime nga subjekte te tjera 
apo dhe të vetëfinancohet. 

3. Studimet e doktoratës zgjasin të paktën 3 vite akademike dhe jo më shumë se 5 vite 
akademike. Në raste të veçanta, për arsye objektive të justifikueshme, me propozim nga 
njësitë bazë dhe miratim nga Këshilli i Profesorëve i njësisë kryesore, studimet e 
doktoratës mund të shtyhen deri në 1 vit. 

4. Në rast se disertacioni nuk paraqitet për fillim të procedurës së mbrojtjes edhe brenda 
afatit të tejzgjatur (pa justifikim bindës), KP, me propozim të njësisë bazë, ndërpret 
vazhdimin e doktoratës. 

5. Kur studimet e  doktoratës, zhvillohen në bashkëpunim midis UPT-së dhe institucioneve 
të tjera të arsimit të lartë, pjesë të procesit kërkimor mund të zhvillohen pranë 
institucioneve bashkëpunuese. 

6. Studimet e doktoratës, mund të përmbajnë veprimtari të formimit të thelluar teorik, 
bazuar në rekomandimet përkatëse të drejtuesit shkencor të doktoratës, për të përvetësuar 
metodologjitë bashkëkohore të kërkimit,  aplikimit, etj. 

7. Numri i studentëve doktorantë përcaktohet nga njësia bazë dhe projekti kërkimor i çdo 
doktoranti është në varësi të projekteve kërkimore brenda njësive bazë. 

8. Drejtuesit shkencorë të doktorantëve duhet të kenë titullin “Profesor” ose “Profesor i 
asociuar” dhe mund të udhëheqin, respektivisht, një numër të caktuar doktorantësh në të 
njëjtën kohë. Ky numër përfshin udhëheqjet që personeli akademik i kategorisë 
“Profesor” ndjek në të gjitha institucionet e arsimit të lartë, ku ai është i angazhuar. 

9. Në rastet kur një pjesë e studimeve të doktoratës, zhvillohen në një institucion të arsimit 
të lartë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, SHBA-ve dhe Kanada, 
bashkëudhëheqësi shkencor në këto vende pritëse ,mund të jetë edhe me gradën 
“Doktor”. 

10. Numri i doktorantëve, që udhëheq çdo anëtar i personelit akademik, brenda të njëjtës 
periudhë, është: 

a. jo më shumë se 7 kandidatë për personelin akademik me titull “Profesor”;  

b. jo më shumë se 5 kandidatë për personelin akademik me titull “Profesor i 
Asociuar”; 

c. jo më shumë se 3 kandidatë kur personeli akademik “Profesor” dhe “Profesor i 
asociuar”  janë të angazhuar me kohë të pjesshme (VKM 112, kreu I, pika 3); 

d. jo më shumë se 2 kandidatë, në rastet kur një pjesë e studimeve të doktoratës, 
zhvillohen në një institucion të arsimit të lartë të vendeve anëtare të Bashkimit 
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Evropian, SHBA-ve dhe Kanada, dhe bashkëudhëheqësi shkencor është me 
gradën shkencore “Doktor”, të fituar në universitete të njohura perëndimore të 
Bashkimit Evropian, SHBA-ve dhe Kanada. 

Neni 4 
Propozimi për hapjen e studimeve të doktoratës 

1. Nisma për hapjen/riorganizimin e studimeve të doktoratës bëhet nga njësia bazë/kryesore 
dhe numri i studentëve doktorantë përcaktohet në varësi të projekteve kërkimore. 
Propozimi për hapjen/riorganizimin e studimeve të doktoratës dhe numri i studentëve 
doktorantë i përcillet drejtuesit të njësisë kryesore. 

2. Njësitë bazë/kryesore, që ofrojnë studime të doktoratës, i  riorganizojnë studimet në 
përputhje me fushat e tyre të ekspertizës, burimeve njerëzore, kapaciteteve akademike 
pritëse dhe përcaktimeve ligjore në fuqi dhe i miratojnë në instancat institucionale në 
përputhje me statutin e UPT-së dhe rregulloret e tij. 

3. Drejtuesi i njësisë kryesore i përcjell për shqyrtim propozimin Këshillit të Profesorëve të 
asaj njësie. 

4. KP-ja brenda 1 (një) muaji nga data e propozimit për hapjen / riorganizimin e studimeve 
të doktoratës, shqyrton nëse propozimi përputhet me kërkesat ligjore të parashikuara nga 
aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Drejtuesi i njësisë kryesore e përcjell atë në Rektorat, 
i cili ka detyrimin e përcjelljes së propozimit në Senatin Akademik dhe Bordin e 
Administrimit. 

5. Pas miratimit nga Senati të propozimeve për hapjen/riorganizimin e studimeve të 
doktoratës, Rektori i UPT-së i përcjell ministrisë përgjegjëse për arsimin, informacionin 
mbi numrin e kuotave, llojin e tyre dhe projektet e parashikuara kërkimore. 

6. Pas shpalljes së rezultateve të verifikimit nga ministria përgjegjëse për arsimin, e cila 
certifikon përmbushjen e kritereve të IAL-së në lidhje me kapacitetet pritëse, UPT shpall 
kuotat e doktoratave. 

7. Programet e përbashkëta të studimeve të doktoratës organizohen në përputhje me 
kornizën ligjore në fuqi dhe Statutin e UPT-së. 

Neni 5 
Njoftimi për hapjen e pranimeve në studimet e doktoratës 

1. Hapja e pranimeve për studimet e doktoratës bëhet me urdhër të Rektorit dhe shpallet në 
mediat elektronike/të shtypit të shkruar, në mjediset e Fakultetit si dhe në faqen zyrtare të 
UPT-së. 

2. Njoftimi duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm: 

a. Fushat e studimeve të doktoratës;  

b. Kuotat e doktoratës për çdo fushë studimi; 
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c. Dokumentacionin e nevojshëm për aplikim; 

d. Afatin për paraqitjen e aplikimit; 

e. Kriteret e pranimit. 

Neni 6 
Pranimi i kandidatëve në studimet e doktoratës 

Në studimet e doktoratës pranohen kandidatët që kanë: 

a. Diplomë universitare “Master i shkencave” (ose DND) në UPT; 

b. Diplomë e sistemit të vjetër 5-vjeçar në UPT; 

c. Master i Shkencave ose DND të fituara në institucione të tjera të arsimit të 
lartë, brenda ose jashtë vendit, në përputhje me përcaktimet e bëra në 
programin e studimeve të doktoratës ose në rregulloren e saj.  

d. Diplomat e fituara jashtë vendit duhet të ekuivalentohen përpara aplikimit, 
sipas akteve ligjore në fuqi të ministrisë përgjegjëse për arsimin. 

e. Mesatare të ponderuar të notave në ciklin e parë të studimeve (diploma 
Bachelor/DNP) dhe në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave/DND, të 
programeve të integruara të nivelit të dytë dhe të sistemit të vjetër 5-vjeçar, jo 
më të vogël se 8 (tetë), ose jo më pak se 80 % e pikëve totale. 

f. Njohje të njërës prej pesë gjuhëve të huaja si: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, 
italisht, spanjisht, të vërtetuar përmes testeve të njohura ndërkombëtare në 
nivelin e miratuar nga SAUPT, në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. 

g. Nëse kandidati ka fituar një diplomë të një programi studimi të kryer në një 
nga pesë gjuhët e përmendura më sipër, diploma e fituar i shërben si dëshmi 
për plotësimin e kriterit të gjuhës së huaj.  

Neni 7 
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim 

Kandidatët aplikojnë për t’u regjistruar në studimet e doktoratës me dosje individuale, e 
cila dorëzohet në sekretarinë e njësisë kryesore dhe duhet të përmbajë dokumentet e 
mëposhtme: 

a. Kërkesën e kandidatit drejtuar njësisë bazë, që është përgjegjëse për 
organizimin dhe administrimin e studimeve të doktoratës, ku të përfshihet 
fusha e studimit të doktoratës, që kërkon të ndjekë dhe drejtuesi shkencor; 

b. Deklaratë e drejtuesit shkencor për udhëheqjen e studimit të doktoratës, në 
fushën e përzgjedhur; 

c. Propozim për temën e kërkimit/metodologjinë/pritshmëritë, firmosur nga 
udhëheqësi; 
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d. Letër motivimi; 

e. CV personale; 

f. Lista e punimeve shkencore të dokumentuara, nëse ka të tilla; 

g. Kopje të noterizuar të diplomave, të shoqëruara me suplementet e diplomës 
ose listën e notave me kreditet përkatëse. Diplomat e fituara jashtë vendit 
duhet të shoqërohen me vërtetimin e njohjes/ekuivalentimit nga ministria 
përgjegjëse për arsimin; 

h. Kopje të noterizuar të diplomave të ciklit të tretë “Master ekzekutiv“, diplomë 
specializimi, ose të diplomave ekuivalente me to, shoqëruar me listën e notave 
ose suplementin e diplomës, nëse kandidati ka të tilla; 

i. Fotokopje të kartës së indentitetit/pasaportës; 

j. Dy fotografi; 

k. Dy rekomandime nga persona me titullin akademik “Profesor” ose “Profesor i 
asociuar”, ku njëri prej të cilëve duhet të mbulojë fushën përkatëse të kërkimit 
shkencor; 

l. Vetëdeklarim ku kandidati pranon të shlyejë të gjitha detyrimet financiare të 
studimeve të doktoratës, sipas përcaktimeve të bëra nga UPT; 

m. Dëshmi të gjuhës së huaj, sipas kornizës ligjore në fuqi;  

n. Vërtetim nga qendra e punës, nëse është i punësuar; 

o. Mandat pagese për tarifën e aplikimit 

Neni 8 
Përzgjedhja e kandidatëve për studimet e doktoratës 

1. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga njësia bazë përgjegjëse për studimet e doktoratës. 

2. Pranë njësisë bazë ngrihet komisioni “adhoc” me tre deri pesë anëtarë, kryetar i të cilit 
është drejtuesi i projektit kërkimor fitues. Komisioni “adhoc” propozohet nga drejtuesi i 
njësisë bazë dhe i përcillet drejtuesit të njësisë kryesore për miratim. Anëtarët e 
komisioni “adhoc” janë anëtarë të njësisë bazë, që i përkasin kategorisë ‘Profesor” ose në 
mungesë, të kategorisë “Lektor”, të cilët janë specialistë të fushës përkatëse të kërkimit 
ose fushave të përafërta.  

3. Komisioni adhoc duhet të mblidhet për të bërë vlerësimin dhe renditjen e kandidatëve, 
mbështetur në dosjet e aplikimit, jo më vonë se dy javë pas mbylljes së aplikimeve. 
Komisioni adhoc shpall renditjen paraprake të kandidatëve brenda 5 ditëve pune. 

4. Lista me renditjen e kandidatëve dhe dosjet e tyre, i përcillen drejtuesit të njësisë 
kryesore, i cili ia përcjell për miratim KP. KP shpall listën paraprake të kandidatëve 
fitues me drejtuesit shkencorë përkatës, brenda 5 ditëve pune. 

5. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet duke plotësuar fillimisht nevojat për kualifikimin e 
personelit akademik të punësuar me kohë të plotë në UPT. 
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6. Kandidati ka të drejtë të ankimojë procedurën e vlerësimit të kandidatëve,  brenda tri 
ditëve pune nga shpallja e listës paraprake të kandidatëve fitues. Ankimimi bëhet pranë 
sekretarisë së njësisë kryesore. 

7. KP-ja trajton ankimimet dhe i kthen përgjigje zyrtare në përputhje me procedurat 
administrative,  brenda pesë ditëve pune. KP-ja shpall listën e përfundimtare të 
kandidatëve fitues. 

8. Renditja përfundimtare e kandidatëve fitues publikohet në  faqen zyrtare të njësisë 
kryesore përgjegjëse, si dhe në ambientet e saj. 

9. Kandidatët fitues regjistrohen në sekretarinë e njësisë kryesore përgjegjëse për studimet e 
doktoratës, brenda dy javësh nga data e shpalljes së listës së kandidatëve fitues. 

10. Në rast se një kandidat tërhiqet ose nuk regjistrohet brenda afatit të përcaktuar, atëherë ai 
e humbet të drejtën e vazhdimit të studimeve të doktoratës dhe në vend të tij regjistrohet 
kandidati vijues në listën përfundimtare brenda një afati 5 ditë pune. 

11. Dokumentacioni i aplikimit të kandidatëve fitues depozitohet në sekretarinë e njësisë 
kryesore dhe pasurohet gradualisht me të gjithë dokumentacionin që provon ecurinë e 
doktorantit. 

12. Kandidatët fitues paguajnë tarifën për regjistrim në programin e studimit të doktoratës ku 
janë shpallur fitues. Kadidatëve jofitues iu kthehet dosja individuale me dokumentet e 
aplikimit, sipas kërkesës së tyre. 

Neni 9 
Realizimi i studimeve të doktoratës 

1. Studimet e doktoratës organizohen mbi programe individuale për aftësim të pavarur të 
kandidatëve në kërkimin shkencor, në fushat e përcaktuara nga njësia bazë ose njësia 
kryesore. Ato kanë në themel kërkimin shkencor dhe veprimtaritë krijuese, të cilat 
zhvillohen në bashkëpunim të studentit me udhëheqësin shkencor. 

2. Studenti, në bashkëpunim me udhëheqësin shkencor, prezanton planin e zhvillimit dhe 
metodologjinë e kërkimit, të cilat diskutohen dhe miratohen në njësinë bazë, ku studenti 
ndjek studimet e doktoratës. Plani i zhvillimit duhet të detajojë etapat e realizimit të 
kërkimit shkencor dhe realizimit të botimeve dhe referimeve shkencore. 

3. Plani i punës përmban:  

a) Formimin e thelluar teorik që duhet të kryejë studenti; 

b) Kontributin në mësimdhënie pranë njësisë bazë; 

c) Metodologjinë e kërkimit; 

d) Fazat e zhvillimit të kërkimit; 

e) Kontrollin e ecurisë së punës; 

f) Grafikun e zhvillimit të punës për çdo muaj ku specifikohet qartë se ku 
zhvillohet fizikisht secili proces i parashikuar. 

Eventualisht, elementët e planit të punës mund të pasqyrohen në rregullore në nivel 
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njësie kryesore/bazë. 

4. Raportet e progresit përgatiten nga studentët e doktoratës, në bashkëpunim me 
udhëheqësin dhe shqyrtohen e miratohen çdo vit akademik në njësinë bazë përgjegjëse.  

5. Puna kërkimore-shkencore duhet të paraqitet në formatin e një disertacioni, sipas modelit 
që i bashkëngjitet kësaj rregulloreje. Disertacioni është pjesë e punës kërkimore-
shkencore, me nivel të lartë akademik në lidhje me formulimin e argumenteve të 
kërkimit, bazën konceptuale, aspektet teorike, metodologjinë, dokumentimin dhe 
saktësinë e tij, përdorimin e literaturës dhe prezantimin e punës gjatë mbrojtjes para 
jurisë.  

6. Disertacioni duhet të përfshijë kontribute origjinale në zhvillimin e njohurive të reja 
teorike/aplikative kundrejt disiplinës përkatëse dhe të ketë një standard akademik, i cili të 
justifikojë publikimin si pjesë e literaturës në fushën përkatëse. 

Kandidatët duhet të hartojnë disertacionin në gjuhën shqipe dhe një përmbledhje të tij 
(2000– 4000 fjalë) në një nga pesë gjuhët e Bashkimit Evropian: anglisht, frëngjisht, 
gjermanisht, spanjisht, italisht, në format të shtypur dhe elektronik, në përputhje me 
formatin bashkëlidhur kësaj rregulloreje 

7. Kriteret bazë që duhet të plotësojë studenti përpara mbrojtjes së disertacionit janë: 

a) të ketë realizuar si autor i parë ose dhe i dytë, kur autor i parë është 
udhëheqësi, së paku 3 (tre) referime, 2 (dy) nga të cilat, të jenë mbajtur në 
veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres) në 
një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, OECD-së, G20-s, të pranuara 
në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe të botuara në “Proccedings”, 
të indeksuar me kod ISBN ose ISSN; 

b) të ketë botuar së paku 3 (tre) artikuj shkencorë në revista shkencore, 2 nga të 
cilët të jenë botuar ose pranuar për botim në revista të indeksuara të vendeve 
të BE-së, OECD-së ose G20-s, me bord editorial, ku së paku në njërin të jetë 
autor i parë dhe në tjetrin edhe autor i dytë; 

c) të ketë realizuar të paktën 2 (dy) referime në njësinë bazë. Referimi i parë si 
rregull duhet të bëhet brenda dy viteve të para të studimit. Referimi i fundit, 
përmbyll fazën e kërkimit shkencor dhe përveç të dhënave të reja, duhet të 
bëjë edhe përmbledhjen e rezultateve të gjithë punës kërkimore; 

d) të gjitha referimet dhe botimet duhet të pasqyrojnë aspekte të punës 
kërkimore, që i përkasin realizimit të planit të zhvillimit; 

e) të ketë përgatitur dhe dorëzuar  në departament disertacionin së bashku me 
një përmbledhje, të miratuara paraprakisht dhe të firmosura  nga udhëheqësi 
shkencor. 

Neni 10 
Dorëzimi i tezës dhe ngritja e jurisë 

1. Dosja e studentit të doktoratës, së bashku me kopjet e përfunduara të disertacionit, të 
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firmosura nga kandidati dhe udhëheqësi shkencor, dorëzohen pranë drejtuesit të njësisë 
kryesore, së bashku me një kërkesë për fillimin e procedurës për fitimin e gradës 
shkencore “Doktor”. 

2. Drejtuesi i njësisë kryesore brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga data e dorëzimit të 
dosjes, ia përcjell dosjen për vlerësim njësisë bazë. Njësia bazë brenda 30 (tridhjetë) 
ditëve jep vlerësimin dhe ia përcjell atë KP së njësisë kryesore. 

3. Në rast se njësia bazë jep vlerësim negativ për disertacionin/dosjen, kandidati ka të drejtë 
të riparaqesë dosjen e plotësuar me disertacionin pas një periudhe jo më të shkurtër se 3 
(tre) muaj. 

4. KP, nëse e vlerëson pozitivisht dosjen, brenda 30 (tridhjetë) ditëve ngre jurinë me 5 
anëtarë për vlerësimin e disertacionit, 2 (dy) nga të cilët, u përkasin njësive bazë nga 
institucione homologe vendase ose të huaja. Dy anëtarë të jurisë caktohen oponentë për 
vlerësimin e disertacionit, njëri prej të cilëve i përket njësive bazë nga institucione 
homologe vendase ose të huaja. 

5. KP, nëse e vlerëson negativisht dosjen (për mosrespektim të procedurave), e rikthen për 
plotësim pranë njësisë bazë. 

6. Anëtarët e jurisë propozohen nga njësia bazë, me miratimin e drejtuesit të njësisë 
kryesore. Numri i anëtarëve të propozuar është jo më pak se 8 (tetë). Anëtarët e jurisë 
duhet të jenë me titull “Profesor” ose “Profesor i asociuar”. 

7. Drejtuesi i njësisë kryesore i përcjell Rektorit të UPT-së jurinë e ngritur nga KP.  

8. Juria cakton datën e mbrojtjes së disertacionit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga 
formimi i saj. 

9. Kandidati duhet të pajisë çdo anëtar të jurisë me një kopje të disertacionit dhe mendimin 
e përgatitur nga udhëheqësi shkencor. 

10. Njoftimi për datën dhe vendin e mbrojtjes së disertacionit bëhet publik nga njësia 
kryesore. 

Neni 11 
Mbrojtja e disertacionit të doktoratës 

1. Disertacioni i doktoratës paraqitet para jurisë, e cila e vlerëson atë. 

2. Paraqitja e disertacionit bëhet me pjesëmarrjen e plotë të jurisë. Kur mungon ndonjë 
pjesëtar i jurisë, mbrojtja shtyhet për një datë tjetër. 

3. Procedura e paraqitjes së doktoratës përfshin: 

a) Leximin nga kryetari i jurisë të vendimit të KP-së për lejimin e mbrojtjes së 
disertacionit;  

b) Paraqitje e përmbledhjes së disertacionit nga kandidati për një kohë prej 30-
45 minuta; 

c) Paraqitja e mendimit të udhëheqësit shkencor; 

d) Paraqitje e oponencave; 
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e) Sqarimi i kandidatit dhe udhëheqësit shkencor per vlerësimin e dhënë nga 
oponentët; 

f) Pyetje dhe diskutime nga anëtarët e jurisë rreth disertacionit, si dhe përgjigjet 
për to në trajtën e një debati të drejtpërdrejtë. 

Juria harton raportin e vlerësimit të doktoratës dhe ia dërgon KP-së. Raporti përmban 
vlerësimin e elementëve të caktuar të disertacionit, sipas modelit bashkëngjitur kësaj 
rregulloreje. Vlerësimi përfundimtar shpallet nga kryetari i jurisë në përfundim  të 
mbrojtjes së disertacionit.   
Vlerësimi bëhet me pikë nga secili anëtar i jurisë. Çdo anëtar vlerëson disertacionin deri 
në 10 pikë. Në procesverbalin që nënshkruhet nga anëtarët e jurisë paraqitet përmbledhje 
e pikëve dhe vlerësimi përkatës, si në vijim: 45-50 pikë = shumë mirë; 36-44 pikë = 
mirë; 30-35 pikë = mjaftueshëm. Më pak se 30 pikë = i pamjaftueshëm. 

4. Juria, brenda 3 (tre) ditëve nga mbrojtja e disertacionit përcjell në KP raportin e 
vlerësimit  së bashku me dosjen përkatëse të vlerësimit. 

5. Kur raporti i vlerësimit të jurisë është negativ (disertacioni vlerësohet me më pak se 30 
pikë), ajo duhet të argumentojë me shkrim vlerësimin negativ dhe t’a përfshijë atë si 
pjesë të këtij raporti. 

Neni 12 
Marrja e diplomës për gradën shkencore “Doktor” 

1. Këshilli i Profesorëve, brenda 10 (dhjetë) ditëve merr vendimin për dhënien ose jo të 
gradës shkencore “Doktor”, dhe ia përcjell dosjen drejtuesit të njësisë kryesore, për 
procedura të mëtejshme. 

2. KP merr vendim për dhënien e gradës shkencore “Doktor” kur: 

- konstaton respektimin e procedurave të ndjekura nga juria; 

- vlerësimi i jurisë është pozitiv. 

3. KP merr vendim për mosdhënien e gradës shkencore “Doktor” nëse vlerësimi i jurisë 
është negativ.  

4. Në rast të konstatimit të mosrespektimit të procedurave të ndjekura nga juria, KP ia 
kthen jurisë për rishqyrtim.  

5. Drejtuesi i njësisë kryesore, me shkresë zyrtare, brenda 1 (një) jave e përcjell Vendimin e 
KP-së për dhënien e gradës shkencore “Doktor” në Rektoratin e UPT-së dhe kërkon 
regjistrimin e gradës në regjistrin e UPT-së dhe në atë shtetëror të gradave dhe titujve 
akademikë. 

6. Pas regjistrimit në regjistrin  e UPT-së dhe në regjistrin shtetëror të gradave dhe titujve 
akademikë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin, lëshohet diploma përkatëse, sipas 
formatit të miratuar në SAUPT. Numri i regjistrimit i përcillet njësisë kryesore përkatëse. 

7. Para regjistrimit, kopje elektronike dhe të printuara të disertacionit të studentit që ka 
marrë titullin “Doktor”, depozitohen në Bibliotekën Shkencore të UPT-së dhe në 
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Bibliotekën Kombëtare. Kopje elektronike e disertacionit publikohet në faqen zyrtare të 
UPT-së. 

8. Drejtoria e Kërkimit Shkencor dhe e Projekteve e UPT-së përgatit diplomën e gradës 
shkencore “Doktor”, e cila firmoset nga Dekani i njësisë kryesore përkatëse dhe Rektori i 
UPT-së. 

9. Lista e të diplomuarve në programet e ciklit të tretë përcillet nga institucioni i arsimit të 
lartë në ministrinë përgjegjëse për t’u pasqyruar në regjistrin shtetëror të gradave 
shkencore dhe titujve akademikë. 

Neni 13 
Revokimi i gradës DOKTOR 

Grada shkencore “Doktor” është e revokueshme në çdo kohë dhe për çdo rast, kur 
konstatohet plagjiaturë, sipas përcaktimeve në kodin e etikës së UPT-së. 

Neni 14 
Dispozita të fundit dhe kalimtare 

1. Kandidatët e regjistruar në programet e studimit të doktoratës, përpara hyrjes në fuqi të 
VKM Nr. 112, datë 23.2.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës 
shkencore “doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë 
“profesor i asociuar” dhe “profesor””, përmbushin kriteret e përcaktuara nga VKM 593, 
18.08.2011, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.864, datë 5.12.2007 të 
Këshillit të Ministrave “Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në 
institucionet publike të arsimit të lartë dhe përcaktimin e kushteve që duhet të plotësojë 
studenti për marrjen e diplomës për gradën shkencore “doktor””, të ndryshuar”, pika 5a, 
5b, 5c, 5d.  

2. Kandidatët, të cilët kanë filluar procedurën për marrjen e gradës shkencore “doktor”, e 
përfundojnë atë sipas procedurave të përcaktuara në VKM 593, “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në vendimin Nr. 864, datë 5.12.2007 të Këshillit të Ministrave “Për hapjen e 
programeve të studimeve të doktoratës në institucionet publike të arsimit të lartë dhe 
përcaktimin e kushteve, që duhet të plotësojë studenti për marrjen e diplomës për gradën 
shkencore “doktor””, të ndryshuar”, pika 5/2 dhe 5/3, në momentin e fillimit të 
procedurës. 

3. Kandidatët, të cilët nuk kanë filluar procedurën e marrjes së gradës shkencore “doktor”, 
por kanë dorëzuar dosjet pranë drejtuesit të njësisë kryesore, do të ndjekin procedurën e 
përcaktuar në VKM Nr. 112, datë 23.2.2018, pika 8. 

4. Kandidatët, të cilët janë në proces dhe nuk kanë filluar procedurën e marrjes së gradës 
shkencore “doktor”, do të ndjekin procedurën e përcaktuar në VKM Nr. 112, datë 
23.2.2018, pika 7 dhe pika 8. Këta kandidatë duhet të hartojnë disertacionin në gjuhën 
shqipe dhe një përmbledhje të tij (2000– 4000 fjalë) në një nga pesë gjuhët e Bashkimit 
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Evropian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht, italisht, në format të shtypur dhe 
elektronik, në përputhje me formatin e caktuar nga Rregullorja e re e studimeve të 
doktoratës në UPT. Disertacioni duhet të miratohet nga udhëheqësi shkencor përpara 
dorëzimit te drejtuesi i njësisë kryesore. 

5. Afati maksimal për dorëzimin e dosjes te drejtuesi i njësisë kryesore, për fillimin e 
procedurës së marrjes së gradës shkencore “doktor” për kandidatët e pikës 4 do të jetë 
data 30 Qershor 2020. 

6. Kandidatët e regjistruar në programet e studimit të doktoratës, përpara hyrjes në fuqi të 
VKM Nr. 112, datë 23.2.2018, të cilët nuk kanë shlyer 60 kredite për studimet e 
organizuara teorike të shkollës së doktoraturës, si dhe ata që janë regjistruar para vitit 
akademik 2009-2010, nuk klasifikohen për të vazhduar më tej studimet e doktoratës. Ata 
do të çregjistrohen dhe do të pajisen me një dëshmi, në të cilën jepen modulet e 
zhvilluara së bashku me kreditet e grumbulluara dhe vlerësimin e tyre. 

 

 

Miratuar me vendim të Senatit Akademik Nr. 12, datë 25.06.2019 
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