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THIRRJE PËR APLIKIM PËR REGJISTRIM NË PROGRAMIN E 

DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022, PRANË 

FAKULTETIT TË DREJTËSISË SË UNIVERSITETIT TË TIRANËS 

Dekanati i Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës (FDUT), në mbledhjen e 
datës 21 Prill 2022, vendosi Hapjen e Aplikimeve për Programin e Doktoratës në Shkenca 
Juridike për vitin akademik 2021-2022, në nënfushat:  

Fusha kryesore e kërkimit: E Drejtë Publike 

1. E drejtë publike (Mbrojtja kombëtare e ndërkombëtare e të drejtave të njeriut) 

2. E drejtë kushtetuese 

3. E drejtë administrative  

4. Të drejtat e njeriut 

5. E drejtë e BE - së 

6. Politikat publike lidhur me të drejtën e konkurrencës në Bashkimin Europian 

7. Histori e shtetit dhe e së drejtës 

8. Drejtësi tranzitore 

9. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve Ndërkombëtare. 

 
Fusha kryesore e kërkimit: E Drejtë Civile 
 
1. E drejtë civile 

2. Procedurë Civile 

3. E drejtë tregtare 

4. E drejtë e detyrimeve 

5. E drejtë e punës 

6. E drejtë e sigurimeve shoqërore 

7. E drejtë familjare 

 
Fusha kryesore e kërkimit: E Drejtë Penale 
 
1. E drejtë penale,  

 
2. Procedurë penale; 

 
3. E drejtë penale ndërkombëtare;  

 
4. Kriminologji. 
 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI I TIRANËS 

FAKULTETI I DREJTËSISË 

 



- Nënfusha ”E drejtë Publike”  

 

Nënfusha ”E drejtë Publike” synon të ndihmojë në punën kërkimore-shkencore për të drejtën 

publike në vendin tonë, me qëllim përmirësimin e regjimit juridik në kuadër të forcimit të shtetit 

të së drejtës si dhe zbatimit të këtij regjimi. Kërkimi shkencor në këtë fushë është një nga misionet 

kryesore të Departamentit të së Drejtës Publike, si faktor themelor për një arsim cilësor, gjë që i 

shërben zhvillimit të qëndrueshëm të vendit dhe qytetarisë demokratike. 

 

Qëllimi themelor i programit të doktoratës në nënfushën  “E drejtë publike” është thellimi i 

njohurive shkencore dhe përvetësimi i metodave bashkëkohore të kërkimit shkencor nga 

kandidatët që vijojnë ciklin e tretë të studimeve doktoratë në fushën e së drejtës publike. Ky 

program ka për objektiv t’u ofrojë kandidatëve mundësinë që të ndërtojnë kompetencat e 

nevojshme shkencore, për të ushtruar aktivitetin e kërkimit pranë institucioneve të arsimit të lartë, 

institucione shtetërore, të pavarura, qëndrore e vendore, etj.  

 

Vitet e fundit Shqipëria është përballuar me një sërë sfidash ligjore dhe institucionale si pjesë e 

ndryshimeve të kërkuara në kuadër sa të nevojës së brendshme reformuese në drejtim të forcimit 

të shtetit të së drejtës, aq edhe të integrimit drejt Bashkimit Evropian. Reforma në drejtësi, si një 

nga reformat më të rëndësishme gjatë viteve të fundit në vend, u pasua me ndryshime të 

rëndësishme ligjore në sferën e të drejtës publike, e më konkretisht asaj kushtetuese, 

administrative, të drejtave të njeriut (si një fushë ndërdisiplinore), si dhe në sektorë të veçantë si 

siguria, migracioni, mbështetja sociale, etj. Ky proces reformues i thellë shfaq natyrshëm nevojën 

e përpjekjeve më të mëdha në drejtim të studimit dhe kërkimit shkencor në fushën e së drejtës 

publike, në mënyrë që të sigurohet koherenca e zhvillimeve aktuale me kërkimin shkencor dhe 

studimet akademike, për të zhvilluar idetë dhe nismat dhe për të shtuar ndikimin dhe kontributin e 

shkencës në forcimin e ligjshmërisë, vendimmarrjes së drejtë dhe përmirësimin e shtetit të së 

drejtës. 

 
Në këtë kontekst, Departamenti i së Drejtës Publike si një njësi bazë e Fakultetit të 
Drejtësisë, UT, me një historik dhe rekorde të gjata akademike, me qëllimin për t’i 
shërbyer shkencës së të drejtës dhe shoqërisë, si edhe nxitur nga nevoja e kërkuesve të 
këtij Departamenti, por edhe të tjerëve në institucione të ndryshme të shoqërisë që 
trajtojnë të drejtën publike, paraqet interesin për kërkimin shkencor në nënfushën “E 
Drejtë Publike”. Ky program synon të përgatisë studiues të pavarur në kërkimet bazë dhe 
të aplikuara si kërkesë për të siguruar karrierë të suksesshme në akademi, institucionet 
kushtetuese dhe të administratës publike qoftë kjo e nivelit vendor apo qendror 
(veçanërisht të nivelit të administratës shtetërore) . 

 

- Nënfusha ”E Drejtë Civile” 

 

Konteksti i fushave të kërkimit si më lart përmendur lidhet ngushtë me nevojat kombëtare. 

Në shoqërinë shqiptare kanë ndodhur një sërë reformash kushtetuese dhe legjislative të cilat 

meritojnë një vëmendje të veçantë të analizës së kërkimit shkencor në të drejtë civile.  

Reforma rrënjësore kanë ndodhur në të drejtën e procedurës civile, të drejtën e falimentimit, 

tregjeve të kapitalit, shërbimeve financiare bankare e jobankare, të drejtën e punës, mbrojtjes 

sociale etj. Në degë të tjera të së drejtës private kemi zhvillim të praktikave të zbatimit të normave 

juridike të hartuara e miratuara më parë, por me më pak zbatim praktik në vitet e shkuara, si në 

fushën e shoqërive tregtare, atë të sigurimeve, të drejtën e pronësisë, të drejtën e detyrimeve e 

kontratave. Të gjitha këto ndryshime në kuadër të reformës në drejtësi, apo situatat e zbatimit më 

të shpeshtë të normave më parë pak të kuptuara, diktojnë nevojën e një observimi rigoroz e 

metodik shkencor me qëllim që të hedhin dritë mbi kuptimin dhe zbatimin e drejtë të normave 

juridike në fushat specifike brenda kuadrit të gjerë të së drejtës civile/private.  

Përveç shqyrtimit dhe analizimit të reformave që janë aktualizuar, një vëmendje e posaçme do i 

kushtohet identifikimit të nevojave dhe hapësirave për reformim.  
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Nuk mund të mungojë këtu vëmendja e veçantë që duhet t’i kushtohet situatave natyrore e 

shoqërore të paprecedenta të ndodhura në vitin e fundit, sikurse pandemia Covid-19, e cila solli 

me vete një sërë problematikash lidhur me përmbushjen e detyrimeve kontraktore mes palëve. Po 

kështu, adoptimet normative në kushtet e emergjencës civile, pavarësisht se fillimisht u dukën 

kalimtare dhe pa interes për kërkuesit shkencorë, koha gjithnjë e më shumë po tregon se në 

mungesë të parashikueshmërisë, meritojnë një shqyrtim të hollë e të veçantë me qëllim hartimin 

e rekomandimeve të vlefshme për të ardhmen dhe rivendosjen e të drejtave nëpërmjet zgjidhjeve 

inovative e praktike në përgjigje të situatës, apo situatave të ngjashme në të ardhmen, prej të cilave 

shoqëria njerëzore nuk është imune.  

Nuk mund të lihet pa përmendur zhvillimi i hovshëm teknologjik dhe digjital, i cili duke ndikuar 

drejtpërdrejtë në marrëdhëniet pasurore të qytetarëve përbën një arsye të fortë për të studiuar dhe 

për të hartuar parime të drejtësisë në aplikimin e teknologjisë për të rregulluar marrëdhëniet 

pasurore mes privatëve. Aspekte të tjera të kërkimit shkencor përmendim: “Block chain” dhe 

kriptomonedhat si një teknologji e re financiare; konteksti ligjor dhe institucional për aplikimin e 

tyre në tregun finaciar shqiptar,  “Block chain” dhe kriptomonedhat si një realitet i ri financiar; 

kuadri ligjor dhe implikimet për krimin financiar, pastrimin e parave dhe evazionin fiskal; 

Aspektet juridike të implementimit të digjitalizimit dhe machine learning/computation në 

ekonomi dhe në financë për zhvillimin bashkëkohor; Aspekti ligjor e rregullator të sistemit 

financiar; ne fushën e Pronësisë Intelektuale kërkimi shkencor do të orientohet në fushën e 

patentave, (p.sh hartimi i një protokolli në përputhje me direktivat e BE dhe Marrëveshjen e 

Trips), studimin e mallrave të falsifikuara, dizenjot industriale (qasje funksionale ndaj teorisë), 

treguesit gjeografikë (si ndikojnë në ekonominë shqiptare, rajonale e më gjerë) etj; Gjithashtu, në 

kuadër të parandalimit të pastrimit të parave, një ndër fushat në qendër të thellimit kërkimor 

shkencor do të jetë sistemi i taksave në Shqipëri dhe harmonizimi i legjislacionit me BE në fushën 

e tatim/taksave. Kërkimi i thelluar shkencor dhe juridik do të realizohet në disa nga fushat që 

paraqesin interes për kërkim shkencor sikurse përgjegjësia e KLSFI për mbrojtjen e buxhetit të 

shtetit përmes kërkimit të dëmshpërblimit nga personat përgjegjës edhe gjatë procesit penal; 

kuadri rregullator mbi prokurimin publik, praktikat më të mira ndërkombëtare; qeverisja e 

korporatave, përgjegjësia publike dhe ligji civil; shpërblimi i dëmit jopasuror në ligjin “Për 

sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” nën këndvështrimin e praktikave gjyqësore dhe 

audituese etj. Me rëndësi të vecantë paraqitet edhe thellimi i mendimit juridik në fushën e 

legjislacionit shëndetësor, duke u fokusuar tek Autonomia Spitalore dhe impaktet financiare dhe 

sociale që shoqërojnë këtë status, në fushën e shërbimit shëndetësor spitalor.  

Gjithashtu pjesë e kërkimit shkencor do të jetë edhe zhvillimi i dinamikës së marrëdhënieve të 

varura të punës dhe i nënfushave të saj në shumë aspekte në kuadër të ndikimit të faktorëve të 

rëndësishëm sociale, kulturore, teknologjike, ekonomike, politike dhe demografike.  

 Po kështu, në kuadër të interesit që buron nga praktika e një varg çështjesh të shqyrtuara nga 

Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, një ndër aspektet ku do thellohet kërkimi shkencor do 

të jetë edhe vendosja e ekuilibrit të drejtë ndërmjet mbrojtjes së pronës privatë në kuadër të Nenit 

1 të Protokollit 1 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut dhe interesit publik në mbrojtje 

të trashëgimisë kulturore.  

Numri i lartë i personelit akademik të kualifikuar për të realizuar udhëheqje shkencore është një 

vlerë themelore në kontekst të programit të kërkimit shkencor dhe zhvillimit. Departamenti Civil 

ka kapacitet e nevojshme për të përmbushur detyrat e akteve ligjore/nënligjore në lidhje me ciklin 

e tretë të studimeve të doktoraturës, pasi ne tërësinë e tij ky departament ka 13 pedagoge me 



titullin profesor dhe profesorë të asociuar dhe drejtimi shkencor i tyre do të jetë i duhuri dhe i 

përshtatshëm për të realizuar objektivat e këtij cikli. 

 

- Nënfusha “E Drejtë Penale” 

Fushat e kërkimit shkencor janë të ndryshme dhe lidhen me të drejtën penale, procedurën 
penale, kriminologjinë, penologjinë, etikën profesionale etj. Propozimet e departamentit 
penal lidhen me thellimin e mendimit juridik, në lidhje me ekzekutimin e alternativave 
të dënimit me burgim, duke u fokusuar tek rishikimi i kuadrit ligjor të dënimeve 
alternative, në raport me projektin e Ministrisë së Drejtësisë për hartimin e Kodit të Ri 
Penal, përcaktimin e përkufizimi të qartë të recidivizmit; ekzekutimi i masave alternative 
për shmangien nga ndjekja penale të të miturve ne konflikt me ligjin dhe rolin që ka 
Shërbimi i Provës në mbikëqyrjen e këtyre masave. I një rëndësie të veçantë është edhe 
studimi që do të bëjë të mundur parandalimin e krimeve nëpërmjet politikës penale dhe 
edukimin e ndërgjegjësimin e shoqërisë, për të propozuar më pas dhe nismat e duhura 
ligjore. Më konkretisht, ne sugjerojmë kërkime shkencore që përfshi jnë të gjitha format 
e dhunës ndaj grave, (për të studiuar thelbin e problemit dhe pasojat e ardhura); kërkime 
të thelluara për tendencën e vrasjeve , kryerjen e tyre për shkak të krimit të organizuar, 
marrëdhënia midis viktimës dhe autorit; kërkime dhe vlerësime të thelluara rnbi 
efikasitetin e politikave penale, dhe masat që mund të merren për uljen e kriminalitetit. 
Një listë e gjerë me çështjet ku mund të investohet kërkimi i thelluar shkencor dhe 
juridik, ku disa nga fushat që paraqesin interes për kërkim shkencor janë: Veprat penale 
të mashtrimit financiar, me një qasje krahasuese; Këndvështrim dhe analiza mbi 
efektivitetin e kallëzimeve penale; Përgjegjësia e KLSH për mbrojtjen e buxhetit të 
shtetit përmes kërkimit të dëmshpërblimit nga personat përgjegjës edhe gjatë procesit 
penal; Dëmi financiar i shkaktuar buxhetit të shtetit nga shkeljet e konstatuara të 
ligjshmërisë, ecuria e ndjekjeve penale dhe cilësia e vendimarrjeve penale nga organi i 
akuzës, etj. Kërkime të thelluara shkencore duhet të bëhen për hetimin e krimeve në 
fushën e pronësisë intelektuale, piraterisë etj; hetimin e korrupsionit në prokurimet 
publike, në arsim, në shëndetësi, në administratën publike, hetimin e mashtrimit me 
kontrata dhe koncesione etj, hetimin e pastrimit të parave etj. Një nga fushat ku mund të 
zhvillohet kërkimi shkencor lidhet me aktet nënligjore me karakter normativ duke u 
fokusuar tek: Studime të thelluara nëpërmjet programeve të doktoraturës mbi 
bashkëpunimin me Ministrinë e Drejtësisë nëpërmjet projekteve të pë rbashkëta 
kërkimore mbi kontrollin që ushtrojnë gjykatat mbi aktin normativ apo shfuqizimin e 
këtyre akteve nënligjore me karakter normativ; mbi legjislacionin e vendeve të tjera mbi 
mënyrën e gjykimit të këtyre akteve me qëllim përmirësimin më pas dhe të legjislacionit 
shqiptar. 

Rëndësia e fushave të kërkimit, lidhet me ndryshimin e disa paketave ligjore dhe janë te 
domosdoshme për të monitoruar dhe analizuar zbatimin e këtyre ndryshimeve, efektet që 
kanë pasur në praktikë, avantazhet dhe problematikat, me qëllim qëtë nxitet një debat 
midis doktrinës dhe të bëhen propozime dhe rekomandime për përmirësimin e situatës 
ligjore dhe praktike. Rëndësia e këtyre fushave kërkimore ndikon në pasurimin dhe 
zhvillimin e kurrikulës mësimore juridike dhe krijimin i një burimi për hartimin e 
politikave penale me rëndësi kombëtare.  

      Fushat e kërkimit kanë një rëndësi shumë të madhe në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar 
pasi në nivel kombëtar do të sjellin përmirësime në legjislacionin në fuqi dhe në atë 
ndërkombëtar do të realizohet qasja sipas standarteve ndërkombëtare.  

Departamenti penal ka kapacitet e nevojshme për të përmbushur detyrat e akteve 
ligjore/nënligjore në lidhje me ciklin e tretë të studimeve të doktoraturës, pasi ne tërësinë 
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e tij ky departament ka 12 pedagogë me titullin profesor dhe profesorë të asociuar dhe 
drejtimi shkencor i tyre do të jetë i duhuri dhe i përshtatshëm për të realizuar objektivat 
e këtij cikli. Gjithashtu, FDUT-ja ka realizuar disa marrëveshje me aktorë të ndryshëm, 
të cilat do të mbështesin kërkimin shkencor në disa mënyra, siç është literatura e 
nevojshme on line, shkëmbimi i eksperiencave me fakultete  jashtë vendit, etj.  

AFATI I APLIKIMIT 22 PRILL 2022 - 24 MAJ 2022 

Hapja e programeve bazohet në legjislacionin si vijon: 

Ligji nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Republikën e 
Shqipërisë”; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 41, datë 24.01.2018, “Për Elementet e 
Programeve të Studimit të Ofruara nga Institucionet e Arsimit të Lartë”, i ndryshuar; 
 
VKM 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’, i ndryshuar; 
 
VKM nr. 777, datë 26.12.2018, “Për kontrollin antiplagjiaturë të disertacioneve për 
fitimin e gradave shkencore”, i ndryshuar; 
 
VKM nr. 75, datë 12.2.2018, “Për Miratimin e Modelit të Financimit të Institucioneve 
Publike të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor”; 
 
Urdhërin Nr. 155 datë 24.03.2022 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për 
Riorganizimin e programit të studimit të ciklit të tretë në Drejtësi në Universitetin e 
Tiranës”; 
 
Udhëzimi i 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”, i 
ndryshuar; 
 
Udhëzimi i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 16, datë 08.07.2019, “Për paisjen 
e institucioneve të arsimit të lartë me regjistrin themeltar të studentëve, regjistrin e 
arritjeve akademike dhe regjistrin e lëshimit të diplomave dhe certifikatave”; 
 
Udhëzimi i përbashkët i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe atij të Financave
 dhe 
Ekonomisë nr. 20, datë 20.9.2019 "Për skemën dhe zbatimin e modelit të fmancimit të 
institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimin shkencor; 
 
Udhëzimi i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 29, datë 18.12.2019 “Për 
Krijimin dhe administrimin e rregjistrave shtetërorë të gradave shkencore dhe titujve 
akademikë të lëshuar në Republikën e Shqipërisë”;  
 
Udhëzimin e Rektorit të UT Prof. Artan Hoxha me Nr. 1074 Prot. Datë 04.04.2022 “Mbi 
Riorganizmin e Programeve të Studimeve të Ciklit të Tretë të Doktoraturës, në 
Universitetin e Tiranës”.    



Udhëzimi i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 1, datë 14.1.2020 "Për 
dokumentacionin dhe procedurat për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e institucionit 
të arsimit të lartë, degëve të tyre, njësive kryesore dhe programeve të studimit, si dhe për 
ndarjen ose bashkimin e institucionit të arsimit të lartë", i ndryshuar me Udhëzimin nr. 
7, datë 31.3.2021. 
Udhëzimi i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 10, datë 30.3.2020 "Për 
përcaktimin e elementëve përbërës, formën e diplomës ose certifikatës të lëshuar nga 
institucionet e arsimit të lartë dhe procedurës së regjistrimit të tyre në Regjistrin 
Shtetëror të Diplomave dhe Certifikatave për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor". 
Udhëzimi i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 29, datë 10.09.2018 
“Përveprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik në IALA Statuti i 
Universitetit të Tiranës. 
Urdhër i Ministrit të Arsimit nr. 156, datë 24.3.2022 “Për riorganizimin e programit të 
studimit të ciklit të tretë në “Shkenca ekonomike” në Universitetin e Tiranës”. 

Fakulteti i Drejtesisë aplikoi për riorganizim të programit të studimit të nivelit të tretë 
më 26.04. 2021 sipas akteve ligjore të sipërcituara dhe sipas afateve të parashikuara. 
Ministria e Arsimit urdhëroi riorganizimin dhe aktivizimin në datë 24.3.2022. 

A. KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI PËR T’U 

PËRFSHIRË NË PROGRAMIN E DOKTORATËS NË SHKENCA JURIDIKE 

NË FAKULTETIN E DREJTESISË, UNIVERSITETI I TIRANËS 

a.  Të ketë përfunduar studimet e larta në Drejtësi në të paktën njërin nga nivelet e 
mëparshme të studimeve; 
b.  Të zotërojë një diplomë të nivelit të dytë, një diplomë të integruar të nivelit të 
dytë, ose një diplomë sipas sistemit 4-vjeçar, apo nga një program studimi të 
barasvlershëm të fituar jashtë vendit dhe të njohur nga organet kompetente; 
c.  Të ketë rezultate të larta në secilin nga studimet e ciklit të parë dhe të dytë; 
ç.       Të ketë mbrojtur një nga gjuhët e huaja: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht 
ose spanjisht në përputhje me nivelet e parashikuara në Udhëzimin Nr. 52, datë 
03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të teksteve 
ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në 
institucionet e arsimit të lartë”, ndryshuar me Udhëzimin nr. 20, datë 22.09.2017; 
d.  Të mos jenë marrë masa disiplinore ndaj tij, apo të mos jetë gjetur në shkelje të 
rregullave të etikës së kërkimit shkencor, të të drejtave që burojnë nga pronësia 
intelektuale apo shkelje të rregullave kundër plagjaturës, si edhe të vetëdeklarojë se është 
në gjendje të zbatojë standardet shkencore dhe etike në programin e studimeve. 
 

B. KUSH MUND TË APLIKOJË NË PROGRAMIN E DOKTORATËS PRANË 

FAKULTETIT TË DREJTESISË 

Studimet e doktoratës ofrohen me prioritet për ata persona që e kanë detyrim ligjor 
kualifikimin e tyre në nivelin e tretë të studimeve, për shkak të punësimit si personel 
akademik në IAL. 

Prioritete të shpallura janë: 

1.  Personel akademik i punësuar me kohë të plotë në: 

a.  Fakultetin e Drejtesisë, Universiteti i Tiranës që i përket kategorisë Asistent  

           Lektor; 
b.  Fakultetet e Drejtësisë të universiteteve të tjera publike dhe jopublike; 

Duke mbajtur ne konsideratë se interesi më i lartë është cilësia e kandidatit sipas kritereve 
që ka shpallur secila njësi bazë.  

2. Punonjës të institucioneve dhe organizatave publike dhe jopublike, që përfshihen 
në kërkim bazë ose të zbatuar, aktiviteti i të cilave lidhet me fushat e kërkimit të njësive 
bazë të Fakultetit të Drejtësisë në kuader edhe të bashkëpunimit institucional mes tyre. 
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C. DOKUMENTACIONI PER APLIKIM 

Kërkesa e studentit kandidat për të ndjekur programin e studimit të doktoratës në 

përputhje me fushat e shpaIlura nga njësia bazë ku aplikon, përfshihet në dosjen 

personale. Dorëzimi i dosjes së aplikimit me dokumentacionin e duhur, bëhet pranë 

Sekretarise Mesimore, tek Sekretarja pergjegjëse për Doktorturat, Znj. Ana Papanastasi. 

Aplikimet pranohen çdo ditë pune në orarin 11.00 - 14.00. 

Dosja e apIikimit duhet të përmbajë dokumentacionin e mëposhtëm: 

1.  Kërkesë e kandidatit për nënfushën ku do të studiojë; 
2.  Curriculum Vitae; 
3.  Kopje e noterizuar e diplomës dhe listës së notave të studimeve sipas 

përcaktimeve në rubrikën A; 
4.  Çertifikatë personale dhe fotokopje e kartës së identitetit/pasaportës; 
5.  Dëshmi e gjuhës së huaj (kopje e noterizuar) sipas pikës ç në rubrikën A më sipër; 
6.  Deklaratë vetjake e studentit për përballimin e shpenzimeve të programit të 

studimeve të doktoratës; 
7.  Vërtetim nga qendra e punës që vërteton se kandidati ka angazhim akademik 

pranë një institucioni të arsimit të lartë, apo është personel kërkimor në një 
institucion të kërkimit bazë ose të zbatuar; 

8.  Mandat pagese për tarifën e aplikimit prej ALL 5 000; 
9.  Vetëdeklarim të aplikantit se do të zbatojë standardet shkencore dhe etike të 

kërkimit shkencor e publikimit; 
10.  Dëshmi dhe vërtetime në lidhje me kualifikime, trajnime, provime pasuniversitare 

ose artikuj shkencorë që mund të ketë kryer, apo pjesëmarrje në konferenca 
shkencore, programe shkëmbimi si Erasmus+, apo projekte kombëtare apo 
ndërkombëtare 

 

D. KRITERE SPECIFIKE 

Nëqoftëse do të aplikohet në programin e studimit Shkenca Juridike, nënfusha “E Drejtë 
publike” duhet të mbahen parasysh edhe këto kritere specifike: 

 

1. Të këtë përfunduar ciklin e dyte te studimeve “Master i Shkencave” ne te drejten Publike;  
2. të ketë notë mesatare të përgjithshme jo më pak se 8.5 në studimet e ciklit të parë dhe të dytë të 

studimeve, ose mesatare të barasvlershme për studimet e kryera jashtë vendit; 

3. të ketë jo më pak se dy rekomandime nga persona që kanë titullin shkencor profesor ose profesor i 

asociuar të cilët njohin aftësitë akademike dhe profesionale të kandidatit. 

 
Nëqoftëse do te aplikohet në programin e studimit Shkenca Juridike, nënfusha “E Drejte 
Civile” duhet të mbahen parasysh edhe këto kritere specifike: 

 

1. Të këtë përfunduar ciklin e dytë të studimeve “Master i Shkencave” në të drejtën Civile; 
2. të ketë notë mesatare të përgjithshme jo më pak se 8.5 në studimet e ciklit të parë dhe të dytë të 

studimeve, ose mesatare të barasvlershme për studimet e kryera jashtë vendit; 

3. të ketë jo më pak se dy rekomandime nga persona që kanë titullin shkencor profesor ose profesor 

i asociuar të cilët njohin aftësitë akademike dhe profesionale të kandidatit. 
 
Nëqoftëse do të aplikohet në programin e studimit Shkenca Juridike, nënfusha “E Drejtë 
penale” duhet të mbahen parasysh edhe këto kritere specifike: 

 

4. Të këtë përfunduar ciklin e dytë të studimeve “Master i Shkencave” në të drejtën Penale; 
5. të ketë notë mesatare të përgjithshme jo më pak se 8.5 në studimet e ciklit të parë dhe të dytë të 

studimeve, ose mesatare të barasvlershme për studimet e kryera jashtë vendit; 

6. të ketë jo më pak se dy rekomandime nga persona që kanë titullin shkencor profesor ose profesor 

i asociuar të cilët njohin aftësitë akademike dhe profesionale të kandidatit.



 

  

 
A. PROFESORATI SIPAS NËNFUSHAVE  

 

  

PROFESORATI SIPAS NËNFUSHES E DREJTE PUBLIKE 

            

Nr Emër Mbiemër 
Tituli 

akademik 
Institucioni Njësia Bazë Lloji i Angazhimit 

1 Kristina Jance Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

2 Aurela Anastasi Prof. Dr FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

3 Evis Alimehmeti Prof. Dr FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

4 Eralda (Methasani) Çani Prof. Dr FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

5 Iva Zajmi Prof. Dr FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

6 Enkeleda Olldashi Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

7 Orjona Mucollari Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

8 Luljeta Ikonomi Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

9 Arjan Vasjari Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

10 Erlir Puto Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 

11 Nadia Rusi Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Publike Me kohë të plotë 
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PROFESORATI SIPAS NËNFUSHES E DREJTE CIVILE 
      

Nr Emër Mbiemër 
Tituli 

akademik 
Institucioni Njësia Bazë Lloji i Angazhimit 

1 Nada Dollani Prof.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

2 Ardian Nuni Prof. Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

3 Argita Malltezi Prof.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

4 Kestrin Katro Prof.Dr FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

5 Eriona Katro Prof. Dr FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

6 Zhaklina Peto Prof.Dr FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

7 Flutura Kola Prof.Asoc.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

8 Maksim Qoku Prof.Asoc.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

9 Eneida Sema Prof.Asoc.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

10 Ilda Melo Prof.Asoc.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

11 Anjeza Liceni Prof.Asoc.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

12 Ersida Teliti Prof.Asoc.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

13 Ervis  Çela Prof.Asoc.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

14 Juliana Bylykbashi Prof.Asoc.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Civile Me kohë të plotë 

      
 

    

      
 

    



          
 

PROFESORATI SIPAS NËNFUSHES E DREJTE PENALE 

          
 

Nr Emër Mbiemër 
Tituli 

akademik 
Institucioni Njësia Bazë Lloji i Angazhimit 

1 Skender Kacupi Prof.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

2 Artan Hoxha Prof.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

3 Altin Shegani Prof.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

4 Sokol Mengjesi Prof.Dr. FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

5 Dorina Hoxha Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

6 Besnik Cerekja Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

7 Jola Xhafo Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

8 Ervin Karamuca Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

9 Skerdian Kurti Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

10 Klodjan Skenderaj Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

11 Lirime Cukaj Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

12 Engjell Likmeta Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 

13 Rezarta Demneri Prof.Asoc FDUT Departamenti i së Drejtës Penale Me kohë të plotë 
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FUSHAT KRYESORE TË KËRKIMIT SIPAS DEPARTAMENTEVE 

Departamenti Publik 

Fusha kryesore e kërkimit: E Drejtë Publike 
Nënfushat sipas standardeve ndërkombëtare të kërkimit/shkenca: 

1. E drejtë publike (Mbrojtja kombëtare e ndërkombëtare e të drejtave të njeriut) 

2. E drejtë kushtetuese 

3. E drejtë administrative  

4. Të drejtat e njeriut 

5. E drejtë e BE-së 

6. Politikat publike lidhur me të drejtën e konkurrencës në Bashkimin Europian 

7. Histori e shtetit dhe e së drejtës 

8. Drejtësi tranzitore 

9. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve Ndërkombëtare. 

 
Fusha kryesore e kërkimit: E Drejtë Civile 

Nënfushat sipas standardeve ndërkombëtare të kërkimit/shkenca: 

1. E drejtë civile 

2. Procedurë Civile 

3. E drejtë tregtare 

4. E drejtë e detyrimeve 

5. E drejtë e punës 

6. E drejtë e sigurimeve shoqërore 

7. E drejtë familjare 

 
Fusha kryesore e kërkimit: E Drejte Penale 
Nënfushat sipas standardeve ndërkombëtare të kërkimit/shkenca: 

1. E drejtë penale,  
 

2. Procedurë penale; 
 

3. E drejtë penale ndërkombëtare;  
 

4. Kriminologji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


