
 

   
 

 

POLITIKA INSTITUCIONALE ERASMUS+ 

 

 

• IAL i Gjeneratës së III-të të Universiteteve 

 

UMB synon me ambicje drejt internacionalizimit. Nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë me 

Shoqërinë Civile dhe biznesin, duke shfrytëzuar kapacitetet e Katedrës Jean MONET dhe Katedrës 

UNESCO, UMB ka si qëllim të kontribuojë në zhvillimin e dijeve dhe njohurive në nivel kombëtar, 

rajonal dhe ndërkombëtar, brenda profileve të fushave të saj të studimit: ekonomi–financë, drejtësi, 

shkenca sociale e politike, administrim publik, edukim, sporte dhe rekreacion, arkitekturë, IT, 

inxhineri dhe trajnim në mësuesi. Institucioni vijon të inkubojë mjedise të reja akademike e 

kërkimore-zhvillimore të pasura me profile ndërkombëtare si dhe të shtojë marrëveshjet 

ndërinstitucionale për lëvizjen e studentëve në të gjitha ciklet e studimit; më tej, institucioni lidh 

marrëveshje të përshtatëshme për lëvizjen e personelit për mësimdhënie e kërkim-zhvillim dhe 

trajnime. Institucioni është i përkushtuar që të krijojë të gjitha mundësitë dhe lehtësitë për pritjen 

dhe akomodimin e studentëve dhe stafit akademik ndërkombëtar. Ai planifikon të vlerësojë 

ofrimin e programeve të studimit ose klasave të veçanta edhe në disa nga gjuhët e Bashkimit 

Evropian, për t’i bërë ato më tërheqëse si dhe për të lehtësuar integrimin e studentëve të huaj dhe 

pedagogëve të ftuar në kuadër të shkëmbimeve akademike. 

Asambleja e Aksionarëve ka përpunuar skemën organizative për zhvillimin e një strategjie 

institucionale për komercializimin e dijeve dhe zhvillimin e sipërmarrjes nga institucioni, në 

bashkëpunim me institucione homologe dhe biznesin.  

Mobiliteti 

 

UMB synon të krijojë mundësi mobiliteti për studentët në të gjitha programet e studimit të tij e në 

të gjitha ciklet e studimit. Mobiliteti për studentët e programeve Master është rritur e rritet nga viti 

në vit, së bashku me shtimin e programeve tona të ciklit të dytë. Zyra e Marrëdhënieve 

Ndërkombëtare (ZMN) punon nga afër me koordinatorët e programeve për të përcaktuar partnerët 

më të mirë, me mundësitë më të mira të shkëmbimeve. Institucioni planifikon fonde të veçanta për 

t’ju dhënë mundësinë, koordinatorëve të programeve, mundësi për të vizituar institucione 

potencialisht partnere. ZMN merr pjesë në takimet me partnerët potencialë për të formuar 

opinionet dhe bindjet e veta në shërbim të procesit dhe për të marrë masat për gadishmëri në 

procedurat dhe infrastrukturat e pritjes, akomodimit, vizitave etj.  

UMB ka ambicjen për të ofruar e krijuar programe të përbashkëta studimi me institucione të 

zgjedhura partnere, me hapësira të konsiderueshme bashkëpunimi ndërkombëtar. Ne jemi në 

procesin e krijimit të një Programi Studimi Master të Dyfishtë me Universitetin Politeknik të Barit, 

një Program të Përbashkët Studimesh Ndërkombëtare Doktorate mbi Familjen dhe Jetën 

Komunitare me Universitetin Clemson në SHBA; më tej, në po aplikojmë për fonde të Erasmus+ 

për të zhvilluar një Program Studimi Master në Administrim Publik, nëpërmjet Programit 

Strategjik të Partneritetit Erasmus+. 



 

   
• Partneriteti 

 

Gjithë lidhjet e partneritetit bazohen mbi një apo disa njësi akademike, departamente ose fakultete. 

Marrëveshjet inicijohen nga njësia nëpërmjet aktiviteteve akademike apo të kërkimit e projekteve. 

Kur zgjedhim për të krijuar një partneritet të ri, fokusohemi, fillimisht, në rrjetet akademike dhe 

bashkëpunimin Kërkim-Zhvillim duke konsideruar, gjithashtu, edhe preferencat e studentëve. 

Marrëveshjet nënëshkruhen në nivel institucional dhe regjistrohen në bazën përkatëse 

institucionale dhe nacionale të të dhënave. UMB synon të lidhë partneritete strategjike të 

rëndësishme për zhvillimin e institucionit si lidhur me cilësinë e mësimdhënies dhe programeve të 

studimit, ashtu dhe në kërkimin shkencor. Synojmë, gjithashtu, në përfshirjen e 

ndërmarrjeve/biznesit dhe komunitetit në bashkëpunim për qëllime të Kërkim-Zhvillimit si dhe 

për të ofruar mundësira vendosje studentëve tanë. Të gjithë hapësirat prioritare gjeografike të 

UMB janë në përputhje me ato të politikave të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë që 

fokusohen në trajnimin e mësuesve dhe të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që fokusohen 

në trajnimin e ekspertëve vlerësues të energjitikës.  

• Erasmus+ 

 

Pjesmarrja në Erasmus+ është një prioritet i parë për UMB dhe Asambleja e Aksionarëve mbështet 

agjendën e institucionit në këtë drejtim nëpërmjet financimeve për mobilitete dhe pjesmarrje në 

projekte bashkëpunimi. UMB ka koordinatorë institucionalë për Erasmus+, këshilltar për 

aktivitetet dhe koordinatorë përgjegjës për mobilitetin Erasmus+ të personelit dhe studentëve. Në 

kemi informacione specifike në faqen e internetit uebsite për studentët dhe personelin rreth 

mundësive të mobilitetit Erasmus+ dhe organizojmë takime informative lidhur me programin 

Erasmus+, projektet e mobiliteteve dhe mundësitë e projekteve.  

• Mobilitet: Programet e mobilitetit student dhe staf 

 

Për të arritur një shkallë të përshtatëshme mobiliteti Erasmus+ të studentëve, marrim masa për të 

nxitur studentët të zgjedhin një periudhë, kryesisht, një-semestrale në Europë; studentët 

ambasadorë Erasmus+, forumet studentore Erasmus+ dhe takime informative janë disa shëmbuj 

veprimtarish në këtë drejtim. Ne tentojmë ta institucionalizojmë në vijimësi projektin tonë 

Erasmus+ për vendosjen e studentëve të Arkitekturës dhe të Informatikës së Aplikuar si dhe ata të 

Financës dhe Biznes Menaxhimit.  

UMB synon të ketë një bilanc të më të mirë në raportin numri i studentëve që shkojnë me atë të 

atyre që vijnë në institucion, në marrëdhënien tona ndërkombëtare dhe me programin Erasmus+. 

Pjesa më e madhe e studentëve tanë që shkojnë janë në kuadrin Erasmus+. Për të rritur numrin e 

studentëve të huaj që vijnë, planifikojmë të vlerësojmë programet tona çdo vit, për t’i bërë ato më 

tërheqëse për studentët e huaj; një nga metodat që do të aplikojmë është të përgatisim paketa 

kualifikimi për të lehtësuar integrimin e studentëve përgjatë një semestri. (30 ECTS). Nëpërmjet 

një serie aktivitetesh akademike dhe sociale, synojmë të forcohet intergimi i studentëve të huaj. 

Ne kemi asistencë për studentët në të dy kampuset që kujdesen për organizimin e këtyre 

aktiviteteve dhe do të vijojmë të shtojmë e forcojmë këtë sektor.  

Mobiliteti i personelit në kuadrin e programit Erasmus+ është një mënyrë për të rritur mobilitetin 

e studentëve me partnerët tanë Erasmus+. Synojmë të rrisim numrin e personelit që zhvendoset si 



 

   
për mësimdhënie ashtu dhe për trajnime. Për të arritur këtë, do të rishikojmë procedurat tona 

Erasmus+ për të bërë më të lehtë aplikimin e personelit për grante mobiliteti. UMB alokon fonde 

ekstra për mobilitetin Erasmus+ të personelit kur e sheh të nevojshme dhe inkurajon ardhjen e 

personelit të huaj si lektorë të ftuar; ZMN organizon, çdo vit, javën e mobilitetit të personelit, në 

bashkëpunim me fakultetet përkatëse. 

• Bashkëpunim në projekte 

 

UMB synon të rrisë fondin e kontributeve, për edukimin dhe projektet kërkimore, nga jashtë me 

programet Horizons 2020 dhe Erasmus+. Qëllimi është të ndërtojmë kompetenca administrative 

dhe kapacitetet e nevojëshme për të këshilluar dhe asistuar personelin në hartimin e projekteve të 

reja të mira dhe të aplikojnë për fonde. Pranë ZMN kemi ngritur një grup për projekte universitare 

me këtë program. Kjo veprimtari do të zhvillohet më tej dhe fonde të tjera të posaçme planifikojmë 

të mundësojmë për të zhvilluar partnershipin strategjik dhe procesin e aplikimeve të përbashkëta; 

synojmë arritjen e sinergjive të angazhimeve në Erasmus+ dhe programe të tjera bashkëpunimi të 

mbështetura nga Agjencia e Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit.  

• Agjenda Europiane 

 

Katër misionet zhvillimore të UMB janë: 

1. të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit dhe në të gjithë rajonin, me anë të 

edukimit, kërkimit, inovacionit dhe bashkëpunimit; 

2. të rrisë numrin e grupeve të kërkimit dhe njësive akademike, për të mbështetur synimin e tij 

për tu akredituar si universitet;  

3. ti japë prioritet bashkëpunimit ndërkombëtar për kërkim dhe inovacion dhe të rrisë 

internacionalizimin e edukimit në vend dhe jashtë tij; 

4. të jetë atraktiv për studentët e rinj, të jetë afër tyre dhe të formojë reputacionin që zhvillon 

edukim të nivelit të lartë.  

Pjesmarrja në programet Erasmus+ është një veprimtari për të realizuar këtë mision. UMB synon 

të sigurojë deri në 70% arritjen e qëllimeve të tyre nga studentët e pranuar në programet e tij; 

kemi parashikuar disa masa lidhur me këtë p.sh. duke identifikuar grupe specifikë studentësh 

elitarë në secilin program studimi. Besojmë që duke ofruar mundësi shkëmbimesh 

ndërinstitucionale mund të kontribuojmë në rekrutimin dhe arritjen e qëllimit të studentëve tanë.  

Përmirësimi i cilësisë dhe evidentimi si institucion elitar i vendit është prioritet i përhershëm për 

UMB. Programet tona të studimit kërkojnë të japin një edukim të mbështetur gjërësisht në 

kërkim dhe në zhvillimin e projekteve të zbatuar në komunitet dhe, kjo, për të gjithë ciklet e 

studimit. Në kërkojmë një edukim të cilësisë së lartë, të mbështetur nga Komisioni i Vlerësimit 

të Performancës, nëpërmjet vlerësimit dhe evidentimit vjetor të mësimdhënies më të mirë, ku 

edukimi i bazuar në kërkim dhe inovacion janë kriteret kryesore. Studentët përfshihen në 

edukimin bazuar në kërkim, që nga niveli Bachelor deri në atë më të lartë. Digitalizimi i 

mësimdhënies e mësimnxënies është i një niveli të lartë dhe përsoset në vijimësi; kemi futur 

bazën e të dhënave të studentëve dhe klasat e mësimit janë të paisura me teknikë bashkohore të 

mësimdhënies. Synojmë për më tepër bashkëpunim ndërkombëtar i cili të shfrytëzojë mundësitë 

tona dhe bashkëpunimin në zhvillimin më tej të kësaj fushe të veprimtarisë.  

Si një institucion i arsimit të lartë që ofron programe studimi në fushat ekonomi, drejtësi, 



 

   
shkenca sociale e politike, adminstrim publik, edukim, inxhinieri dhe trajnim në mësuesi, jemi në 

lidhje të ngushtë me dhe bashkëpunim me tregun e punës. Pjesa më e madhe e programeve tona 

të studimit kanë prioritet në punësimin e të diplomuarve në biznesin dhe administratën lokale. 

Grupet e kërkimit të departamenteve dhe ato të projekteve përgjigje për studime të nevojave të 

tregut të punës. Ekspertë nga bizneset dhe administrata lokale angazhohen në mësimdhënien me 

studentët dhe mjaft studentë ndjekin e zbatojnë projekte në bashkëpunim me sipërmarrjen lokale, 

në një punë që është pjesë e tezave të tyre të mbrojtjes së gradave Bachelor dhe Master. UMB 

organizon Konferencën Bienale mbi Demokracinë e Pjesmarrjes dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm 

ku ftohen edhe punëdhënës për të dëshmuar për cilësinë e të diplomuarve tanë dhe shkallën e 

kualifikimit të tyre. Nëpërmjet programit Erasmus+, synojmë të të angazhohemi në më shumë 

bashkëpunim me ndërmarrje e sipërmarje lokale, rajonale (e, më tej, europiane) lidhur me 

trajnime të ndryshme dhe parashikojmë të zhvillojmë projekte projekte të përbashkëta që lidhin 

institucionin me sipërmarrjen dhe shoqërinë.  

Ne synojmë të rrisim me rreth 20% deri në vitin 2023, numrin e studentëve që plotësojnë një 

periudhë studimesh apo trajnimi jashtë vendit. Studentët e pjesës më të madhe të programeve 

tona të studimit kanë mundësi mobilitetesh brenda kurrikulës së tyre dhe marrëdhënie shkëmbimi 

me partnerë ndërkombëtarë me programe dhe kurse të ngjashme dhe me interes për studentët e 

tyre. Të gjithë studentët kanë një para-miratim për kurset që zhvillojnë që ato do të jenë 

automatikisht të ekuivalentuara në përputhje me arsimimin e tyre, pas kthimit në UMB; të gjithë 

studentët marrin një Shtojcë të Diplomës pas diplomimit dhe ne përdorim Kornizën Europiane të 

Kualifikimeve për të përcaktuar rezulatetet e punës mësimore për të gjitha kurset dhe e aplikojmë 

këtë edhe në rezultatet e shkëmbimeve. UMB sheh studentët e huaj si një aset dhe synojmë të të 

rrisim numrin e studentëve të huaj në programet tona të studimit. UMB do të donte të rritë, 

gjithashtu, edhe numrin e studentëve që shkojnë jashtë vendit dhe do të donim të shihnim që 

gjithmonë e më shumë studentë nga tanët të zgjedhin të studjojnë jashtë nëpërmjet Erasmus+. Ne 

do të donim të kishim më shumë studentë nga programi Erasmus+ dhe vende partnere. Duke 

shfrytëzuar programin e mobilitetit të personelit si arenë të duhur për rekrutime të reja dhe duke 

e konsideruar fort atë, presim dhe shpresojmë për sinergji me të tjera programe bashkëpunimi ku 

marrin pjesë të tjerë universitet partnere. Në përputhje me politikën e vendit, UMB synon të 

lidhë arsimimin, kërkimin dhe inovacionin në të gjitha fushat e veprimtarisë dhe në të gjitha 

programet tona të studimit. Ne inkurajojmë bashkëpunimin inter- dhe multi-disiplinar për 

inovacionin dhe synojmë të integrojmë studentët në kërkimin shkencor ku merr pjesë personeli i 

institucionit; presim që më shumë studentë të përfshihen në projektet a bashkëpunimit në kuadrin 

e programit Erasmus+.  

Për të përmirësuar drejtimin dhe menaxhimin, ne, në vazhdimësi, punojmë për të zhvilluar e 

përmirësuar procedurat e brendëshme. Ne synojmë në shtimin e fondeve të jashtme nga 

projekte/aktivitete dhe mendojmë se çdo njësi e jona të përfshihet në, të paktën një, projekt 

europian. Për të nxitur dhe inkurajuar aplikimin për fonde të jashtme, aplikojmë me skema 

konkrete si për bashkëpunim në kërkimin shkencor, ashtu edhe në bashkëpunim në arsimim dhe 

kemi ngritur kapacitete akademike dhe organizuar kompetencat e nevojshme për të mbështetur 

zhvillimin e projekteve.  

• Rezultate të pritshme nga projekte Erasmus+ 

 



 

   
Rritja e cilësisë dhe rezultateve në arsimin e lartë: UMB do të orientohet nga metodologjia e-

learning për të përmirësuar cilësinë e formimit të studentëve dhe përftimin, nga ana e tyre, të 

eksperiencave për punë. UMB do të inicijojë hapjen e rrugëve të reja për të përdorur mësimin në 

distancë dhe për të fuqizuar mënyrat aktuale të studimit. Kultivimi i aftësive është preokupim 

qëndror për të gjitha programet e studimit në UMB dhe fokus themelor përbën shërbimi i karierës 

ndaj studentëve që diplomohen. 

Rritja e cilësisë nëpërmjet mobiliteteve dhe bashkëpunimit ndërkufitar: Eksperienca studentore 

është më e gjërë se përpjekja akademike; fokus i posaçëm do t’i kushtohet integrimit të qytetarisë 

globale në arsimim dhe eksperiencën komunitare universitare si dhe fuqizimit të punësueshmërisë 

së studentëve; aftësi të transferueshme do të inkorporohen në kurrikulat dhe do të jenë pjesë e 

kulturës akademike të UMB.  

Realizimi i një pune triple helix: Ka të bëjë me lidhjen mes arsimit të lartë, kërkimit dhe të bërit 

biznes dhe me zhvillimin rajonal. Duke theksuar inovacionin, UMB do të shtojë e shumojë lidhjet 

mes organizatava të kërkimit teknologjik, biznesit dhe SME-ve; qasja e UMB do të jetë integrimi 

i të gjithë aktorëve në radhë, për të siguruar vijimësi dhe qëndrueshmëri. 

Ngritja e një Konsorciumi Universitar: Në formën e partneriteti në arsimin e lartë, Konsorciumi 

do të jetë strukturë arsimore bashkëpunuese dhe një forcë e madhe ekonomike në rajon. 

Reputacioni dhe diversiteti i institucioneve do t’i mbështesë ata për të tërhequr studentë dhe 

personel, jo vetëm nga vendet përkatëse dhe vende të afërta të rajonit, por edhe nga vendit e BE. 

 


