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KREU 1 

Dispozita të përgjithshme 

1. Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit (IKShS) është institucion publik mësimor dhe kërkimor i arsimit të lartë, 

njësi kryesore e Universitetit të Sporteve të Tiranës. 

2. IKShS është krijuar në kuadrin e krijimit dhe fitimit të statusit universitar të Universitetit të Sporteve të 

Tiranës, më 17.02.2010. 

3. Selia e IKShS ndodhet në mjediset në dispozicion të Universitetit të Sporteve të Tiranës. 

4. IKShS ka vulën, stemën dhe logon e vet, në kuadrin e UST. 

5. Struktura dhe organigrama e IKShS është ende në plotësim e sipër. 

 

KREU 2 

Objekti, baza ligjore dhe fusha e veprimit të Rregullores 

1. Kjo rregullore ka si objekt rregullimin e veprimtarisë kërkimore, mësimore dhe administrative të IKShS, në 

kuadrin e UST dhe në përputhje me misionin, objektivat zhvillimore dhe Statutin e Rregulloren e UST. 

2. Mbështetja juridike e kësaj rregullore janë legjislacioni në fuqi për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, 

aktet nënligjore, udhëzimet dhe urdhërat që dalin në zbatim të tij si dhe të gjitha aktet ligjore e nënligjore që 

rregullojnë mësimdhenien, detyrimet akademike e kërkimore, statusin e stafeve akademike dhe 

administrative në IAL publike si dhe të gjitha aktet e tjera që rregullojnë procedurat dhe kriteret e kualifikimit 

të stafit akademik, kërkimin shkencor, publikimet dhe kriteret përkatëse si dhe rregullat mbi standartet e 

kërkimit, etikën në kërkim përfshirë plagjaturën dhe pronësinë intelektuale. 

3. Fusha e veprimit të kësaj rregullore shtrihet mbi strukturat dhe organet drejtuese të IKShS, njësitë përbërëse, 

personelin akademik-kërkimor, ndihmës-kërkimor dhe administrativ. 

4. Kjo rregullore parashikon rregullat e veprimtarisë së personelit në përputhje me emërtimin e vendit të punës 

dhe detyrat sipas përshkrimit të statusit në IKShS. 

5. Rregullorja parashikon gjithashtu kriteret, rregullat dhe standartet e veprimtarisë kryesore, kërkimit shkencor 

dhe veprimtarinë mësimore e administrative në IKShS, si dhe marrëdhëniet me njësitë e tjera kryesore në 

UST, institucionet e tjera kombëtare e ndërkombëtare të specializuara. 

 

KREU 3 

Misioni, objektivat dhe fusha e veprimtarisë së IKShS 

 

1. Misioni  i IKShS 

IKShS, si njësi me profil kryesisht kërkimor dhe shkencor, përpunon e sintetizon mendimin shkencor të përparuar, 

që t’i paraprijë zhvillimeve shoqërore e kulturore, si dhe të shërbejë si një mbështetje e fuqishme për hartimin 

dhe përpunimin e politikave publike në fushat e aktivitetit fizik dhe sportit. 

a. Misioni kryesor i Institutit të Kërkimit Shkencor është hartimi, zhvillimi dhe promovimi i platformave, 

programeve dhe projekteve të kërkimit shkencor dhe ndihmesa e kontributi në arsimimin e thelluar e të 

avancuar pas ciklit të parë të studimeve universitare, që kanë si komponent dominant kërkimin. 

b. IKShS nxit dhe mbështet nismat shkencore, individuale e kolektive të studiuesve të tyre, për ta bërë sa më 

efikase veprimtarinë kërkimore-shkencore.  
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c. IKShS ka si mision gjithashtu hartimin dhe kryerjen e kërkimeve dhe të studimeve në fushat e aktivitetit 

fizik e sportiv, të lidhura me shëndetin, performancën fizike e sportive, edukimit fizik dhe aktiviteteve 

rekreative. 

d. IKShS kujdeset për të hapur fusha të reja kërkimesh e studimesh shkencore, në përputhje me nevojat e 

zhvillimit të vendit në fushën e sportit e edukimit lëvizor e rekreacionit; 

e. Detyrat dhe veprimtaria e IKShS bashkërendohen në dobi të së vërtetës shkencore dhe të mbrojtjes e 

zhvillimit të interesave kombëtare. Arritjet e veprimtarisë kërkimore-shkencore të IKShS dhe produktet e 

rezultatet e kësaj veprimtarie vihen në shërbim të shoqërisë, në shërbim të zhvillimit të mëtejshëm të 

institucionit, si dhe në shërbim të kualifikimit të vazhdueshëm të punonjësve shkencorë e të studentëve. 

f. Drejtimin, Bashkëpunimin dhe bashkërendimin e projekteve kërkimore brenda e ndërinstitucionale dhe 

përfshirjen në programet e projektet ndërkombëtare në këto fusha. 

 

IKShS ka dhe disa detyra të vecanta: 

g. Të bashkërendojë, bashkëpunojë e udhëheqë projekte kërkimore brenda e ndërinstitucionale dhe të 

përfshihet në projekte ndërkombëtare në këto fusha. 

h. Kujdeset për përhapjen e dijeve dhe të vlerave të kërkimit shkencor, nëpërmjet mediatizimit të tyre, si 

dhe nëpërmjet formave të tjera të transmetimit të informacionit;  

i. Formimin universitar dhe pasuniversitar në fusha e programe studimi me komponent të fuqishëm 

kërkimor, si Master Shkencor dhe Doktoratura  

j. Transmeton dijet e fituara nga kërkimi shkencor te studentët dhe te kërkuesit e rinj, nëpërmjet formimeve 

të thelluara.  

k. Të vlerësojë e të bëjë të njohur impaktin e studimeve, kërkimeve në zhvillimin në e sportit elitar, në 

edukimin për lëvizjen dhe masivizimin e sportit në komunitete, në ndërgjegjësimin dhe ndikimin të 

shëndetin publik dhe në politikat locale e kombëtare në këto fusha. 

l. Të kujdeset e të krijojë kushte të përshtatshme për kualifikimin e vazhdueshëm të punonjësve të 

institucionit dhe programon, të planifikojë, motivojë e nxisë veprimtarinë e tyre për mbrojtjen dhe fitimin 

e titujve shkencorë sipas dispozitave ligjore.  

m. Të bashkëpunojë me njësitë e tjera për kualifikimin e personelit dhe stafit akademik dhe specialistëve të 

fushës për kualifikimin në fushat e veprimtarisë fizike e rekreative, të drejtimeve kërkimore të aplikuara 

në aktivitet fizik e sport. 

n. Bashkëpunon me institucione homologe, me universitete dhe me qendra të tjera shkencore, publike e 

private, vendore, rajonale e ndërkombëtare, me synimin për të forcuar impaktin shkencor, kulturor, 

shoqëror dhe edukativ të sportit dhe lëvizjes në përgjithësi.  

o. Harton dhe publikon studime shkencore në formën e përmbledhjeve shkencore, artikujve kërkimorë, 

monografive e rasteve studimore dhe i bën ato publike përmes formave mediatike, revistave e 

periodikëve. 

 

2. Veprimtaria e IKShS 

a. Në të gjithë veprimtarinë e saj IKShS mbështetet në parimin e lirisë akademike e kërkimore. Parimet 

udhëheqëse në këtë veprimtari janë e vërteta shkencore, e dokumentuar shkencërisht mbi bazën e të 

dhënave, fakteve reale dhe të verifikueshme, dhe/ose e formuluar mbi bazën e konkluzioneve logjike 

shkencore;  
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b. Në veprimtarinë, studimet dhe rezultatet shkencore garantohet dhe mbrohet liria e opinionit dhe e ideve, 

si kusht themelor për zhvillimin e mendimit kritik e krijues, në kërkimin shkencor dhe në formimin e 

thelluar, në përputhje me misionin e platformat kërkimore të IKShS, Brenda kornizave të UST; 

c. IKShS e zhvillon veprimtarinë e vet në bazë të programeve kërkimore e të projekteve shkencore vjetore 

dhe shumëvjeçare. Projektet hartohen në fillim të cdo viti akademik dhe, pasi diskutohen, miratohen në 

strukturat vendimmarrëse të IKShS. 

d. Projektet kërkimore hartohen në përputhje me objektivat zhvillimorë të UST si dhe me projekte madhore 

kombëtare apo ndërkombëtare të fushës. Projektet në rang institucional, hartohen si product i projekteve 

që propozohen nga departamenti, individuale ose grupore, në bazën e udhëzimeve mbi drejtimet kryesore 

kërkimore institucionale dhe brenda mundësive financiare të vena në dispozicion për periudhën e 

përcaktuar. 

e. Projektet kërkimore, të klasifikuara sipas përgjegjësive individuale, bëhen pjesë e kontratës shkencore 

individuale vjetore të personelit kërkimor në parashikimin vjetor dhe në llogaridhenien në përfundim të 

vitit akademik. Për projektet disa vjecare, raportimi bëhet në disa faza si i pjesshëm dhe përfundimtar në 

fund të periudhës së parashikuar. 

f. Për realizimin e projekteve kërkimore, IKShS bashkëpunon me njësitë e tjera kryesore të UST, me 

universitete dhe me institucione të tjera të arsimit të lartë të vendit, duke synuar integrimin sa më efektiv 

të punës kërkimore brenda universitetit, por edhe në shkallë kombëtare kur është e mundur. Ky 

bashkëpunim kryhet në bazë të marrëveshjeve institucionale dhe / ose individuale, për të realizuar 

pjesëmarrjen e punonjësve shkencorë në procesin mësimor, përfshirjen e tyre në projekte e programe të 

përbashkëta kërkimore-shkencore dhe shfrytëzimin e ndërsjellë të arkivave, bibliotekave dhe pajisjeve e 

laboratorëve shkencorë.  

g. IKShS vendos dhe zhvillon marrëdhënie bashkëpunimi me institucione kërkimore dhe universitare rajonale 

e ndërkombëtare, për integrimin sa më të frytshëm dhe kontributin e kërkimit shkencor shqiptar në atë 

ndërkombëtar.  

h. IKShS anëtarësohet në organizma të përhershme ose të përkohshme të kërkimit shkencor dhe akademik 

në rang vendor, rajonal e ndërkombëtar.  

 

 

KREU 4: 

Struktura dhe organizimi i IKShS 

 

1. Struktura e IKShS 

Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit, si njësi kryesore e Universitetit të Sporteve të Tiranës, ka në përbërje këto 

njësi bazë: 

 Departamentin/Njësinë e Kërkimit të Lëvizjes së Aplikuar 

 Departamentin/Njësinë e Kërkimit në Veprimtarinë Fizike, Shëndetin dhe Rekreacionit 

 Departamentin/Njësinë e Kërkimit dhe të Studimit të Tregut të Punës dhe të Transferimit të 

Teknologjisë. 

Këto njësi ngrihen dhe funksionojnë në përputhje me përcaktimet ligjore të Arsimit të Lartë si dhe me Statutin 

dhe Rregulloren e Universitetit të Sporteve të Tiranës 
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2. Departamentet dhe grupet kërkimore të IKShS 

a. Departamenti është njësi bazë për organizimin dhe realizimin e kërkimit shkencor dhe të formimit 

akademik në fushat e mbuluara nga programi shkencor i Institutit. Në një departament përfshihen fusha 

kërkimi homogjene ose të ngjashme dhe grupimi i disiplinave mësimore respektive, në përgjegjësinë edhe 

si njësi bazë mësimore. 

b. Departamentet nxitin, bashkërendojnë dhe administrojnë veprimtaritë e mësimdhënies, veprimtaritë 

kërkimore, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar 

burimet materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit.  

c. Departamenti duhet të ketë në përbërje të tij të paktën 7 anëtarë efektivë si personel akademik, ndër të 

cilët të paktën 3 duhet të jenë me grada dhe tituj. Institucioneve të arsimit të lartë, të cilat funksionojnë, 

por nuk e plotësojnë këtë kriter, u lihet një afat 5-vjeçar.  

d. Sipas nevojave të këkrimit dhe intitucionit, departamentet mund të organizohet brenda tyre edhe në 

grupe kërkimore.Titullarët e grupeve duhet të kenë, së paku, gradën shkencore “Doktor” dhe përzgjidhen 

me konkurrim të hapur, të drejtuar nga një komision ad hoc, i ngritur nga Këshilli i Profesorëve. Procedurat 

që ndiqen për këtë qëëlim mbështetn në përcaktimet ligjore, në statutin dhe rregulloren e Universitetit 

të Sporteve të Tiranës. Titullarët e grupeve emërohen nga Drejtori për një periudhë 4 vjecare.  

e. Fusha e kërkimit shkencor, disiplinat mësimore dhe struktura organizative e departamenteve të Institutit 

përcaktohen në këtë rregullore si më poshtë.  

 

3. Njësitë bazë të IKShS: fushat e veprimtarisë kërkimore dhe shkencore 

Përvec detyrave dhe përcaktimeve në aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse, njësitë e IKShS kanë disa detyra e 

veprimtari kërkimore të vecanta, brenda të cilave duhet të përcaktojnë aktivitetin e tyre kërkimor.  

Në kushtet e plotësimit sasior dhe organizativ dhe në respektim të parashikimeve ligjore për IKShS, organizimi i 

IKShS dhe fushat e veprimtarisë së departamenteve të saj parashikohen të jenë si më poshtë: 

a. Departamenti/Njësia e Kërkimit të Lëvizjes së Aplikuar ka për detyrë: 

i. hartimin dhe kryerjen projekteve e studimeve në fusha që lidhen me performancën sportive, sportet elitare 

individuale apo në grup,  

ii. faktorët që ndikojnë në performancën fizike e sportive,  

iii. treguesit fizikë, fiziologjikë, biokimikë e biomekanikë që shërbejnë për vlerësimin e persformancës, për 

vlerësimin e përshtatshmërisë së programeve ushtrimore e stërvitore tek sportistët elitarë si dhe  

iv. orinetimin e propozimin e programeve specifike që synojnë përmirësimin e treguesve të performancës në 

pëpruthje dhe me shëndetin e sportistit.  

v. Ky department kryen gjithashtu studime performative e monitoruese në vazhdimësi të sportistëve 

pjesëmarrës në aktivitete të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare, me synim rritjen dhe përmirësimin 

e tyre të vazhdueshëm, si dhe 

vi. Fusha të tjera që kanë të bëjnë me objektin kryesor të këtij departamenti/njësie e në përputhje me platformat 

institucionale të kërkimit. 
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b. Departamenti/Njësia e Kërkimit në Veprimtarinë Fizike, Shëndetin dhe Rekreacion ka për objekt të 

veprimtarisë: 

i.  hartimin dhe kryerjen projekteve e studimeve në fusha që investigojnë mbi ndikimin e aktivitetit fizik 

në shëndet,  

ii. vlerësimit të treguesve fizikë, fiziologjikë në grupmosha e popullata me origjinë të ndryshme socio-

ekonomike  

iii. evidentimin e problemeve shëndetësore që lidhen me shkallën e pamjaftueshme të aktivitetit fizik dhe 

sedentaritetin.  

 

Në këto kërkime përfshihen edhe ato që: 

i. mediatizojnë dhe sensibilizojnë mbi rëndësinë dhe efektivitetin e aktivitetit fizik në shëndet,  

ii. nxitjes së vepritmarive fizike dhe rekreative, të përshtatshme dhe të posacme sipas moshave, gjinisë apo 

gjendjeve të vecanta fiziologjike, e që synojnë edukimin lëvizor në target grupe, komunitete apo 

popullata specifike, 

iii. kërkime që lidhen me veprimtaritë fizike si parandaluese të sëmundjeve, si trajtuese apo vonuese të 

patologjive të lidhura ose jo me moshën, si dhe 

iv. fusha të tjera që kanë të bëjnë me objektin kryesor të këtij departamenti/njësie e në përputhje me 

platformat institucionale të kërkimit. 

 

c. Departamenti/Njësia e Kërkimit dhe e Studimit të Tregut të Punës dhe Transferimit të Teknologjisë ka si detyrë 

kryesore studime që investigojnë mbi: 

i. gjendjen e tregut të punës në fushën e sportit , aktivitetit dhe edukimit fizik,  

ii. legjislacionin ekzistues dhe përmirësimin e tij,  

iii. praktikat ekzistuese menaxhuese të institucioneve e organizatave sportive,  

iv. kërkimin dhe studimin për nxitjen dhe promovimin e modeleve më efektive të drejtimit dhe menaxhimit 

të tyre  

v. studime që lidhen me njohuritë e reja, teknologjitë e avancuara dhe përhapjen e tyre tek studentët, 

brenda dhe jashtë instituticionit e UST, dhe 

vi. fusha të tjera që kanë të bëjnë me objektin kryesor të këtij departamenti/njësie e në përputhje me 

platformat institucionale të kërkimit. 

 

KREU 5 

Organet drejtuese të IKShS; funksione dhe kompetenca të vecanta 

1. Organet drejtuese të IKShS: këshilli i IKShS 
 

a. Këshilli Shkencor i Institutit është i vetmi organ drejtues vendimmarrës në kuadër të IKShS.  
b. Këshilli i Institutit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton, në bazë të propozimeve 

të departamenteve dhe drejtuesve, programet kërkimore të institutit, studimet dhe projektet kërkimore, 
veprimtarinë botuese e shkencore individuale dhe vendimmarrjen që lidhet me procesin akademik 
mësimor për programet e studimit që janë nën përgjegjësinë e IKShS.  
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c. Këshilli i IKShS ka 7 antarë, nga të cilët 6 janë anëtarë të personelit akademik dhe 1 përfaqësues i personelit 
joakademik, të zgjedhur drejtpërdrejt nga personeli akademik dhe joakademik respektivisht i IKShS; 

d. Këshilli i IKShS drejtohet nga Drejtori 
2.  Detyrat e KIKShS 

Këshilli i Institutit kryen këto detyra:  

a. merr vendime dhe i propozon Senatit Akademik planin vjetor të zhvillimit të Institutit dhe mbikqyr 
realizimin e tij;  

b. merr vendime dhe i propozon Senatit Akademik për hapje, ndryshim ose mbyllje departamentesh ose 
njësish të tjera të tij;  

c. merr vendime dhe i paraqet Senatit Akademik propozime për programe të reja studimi ose të kërkimit 
shkencor;  

d. merr vendime për përzgjedhjen e projekteve shkencore në varësi nga burimet financiare në dispozicion, 
në ato fusha që janë nën autoritetin apo që i janë deleguar atij;  

e. shqyrton e miraton, në një mbledhje të hapur për personelin akademik, ndihmës-akademik, administrativ 
dhe për studentët, raportin vjetor të drejtorit për kërkimin shkencor, veprimtarinë pedagogjike-mësimore 
dhe atë financiare të IKShS;  

f. shqyrton dhe miraton botimet shkencore të Institutit dhe të punonjësve të Institutit;  

g. shqyrton dhe miraton studimet për botim në organet botuese të institucionit, kombëtare apo 
ndërkombëtare 

h. miraton dhe ndjek planifikimin dhe realizimin e kontratave shkencore për punonjësit shkencorë të 
Institutit;  

i. diskuton dhe miraton stafin e ftuar në mbështetje të kërkimit dhe/ose mësimdhenies; 

j. diskuton dhe miraton botimet shkencore, listën e të cilave ia propozon redaksisë së revistës shkencore të 
UST.  

 

3. Kompetencat e KIKShS 

Këshilli i Institutit ushtron edhe kompetencat e mëposhtme:  

a. Shqyrton dhe i propozon për miratim Senatit Akademik rregulloren e Institutit; 

b. harton rregullat, shqyrton dhe miraton rregulloret e njësive në përbërje të tij dhe laboratorëve nën 
administrim të IKShS;  

c. Shqyrton dhe miraton kriteret e vecanta të kontratës shkencore vjetore për punonjësit e saj, në përputhje 
me nivelet e kualifikimit; 

d. propozon, në bashkëpunim me Bibliotekën e UST, listën e periodikëve shkencorë si dhe titujt e librave të 
nevojshëm për veprimtarinë kërkimore;  

e. miraton mënyrën e përdorimit të dhurimeve që janë kryer në favor të Institutit apo të njësive të tjera në 
përbërje të Institutit;  

f. miraton ngritjen e komisioneve apo grupeve të ndryshme për të ndjekur probleme të ndryshme të 
procesit kërkimor e mësimor në Institut;  

g. çdo tre vjet, bën klasifikimin cilësor të punonjësve shkencorë të Institutit, mbi bazën e treguesve të 
performancës.  

 

4. Mbledhjet e Këshillit të Institutit  

a. Këshilli i Institutit mblidhet jo më pak se një herë në dy muaj.  

b. Mbledhja, si rregull, thirret nga Kryetari i Këshillit të Institutit. Mbledhja mund të thirret gjithashtu nga së 
paku tre antarë të Këshillit të Institutit.  

c. Thirrja e mbledhjes bëhet duke njoftuar, të paktën 2 ditë para, rendin e ditës dhe materialet e mbledhjes, 
me përjashtim të rasteve emergjente të paparashikuara.  
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d. Mbledhja e Këshillit Shkencor të Institutit quhet e vlefshme kur në të marrin pjesë së paku 4 anëtarë të 
tij. Në rast të mosformimit të numrit të nevojshëm, mbledhja shtyhet në një datë tjetër, por jo më shumë 
se dy ditë pune.  

e. Si rregull, vendimet e Këshillit Shkencor të Institutit bëhen me votim dhe merren me shumicën e thjeshtë 
të votave të antarëve të pranishëm, por preferohet marrja e vendimeve me konsensus.  

f. Kur vendimmarrja bëhet me votim, votimi bëhet i hapur dhe vota pro ose kundra argumentohet. 
 

 

KREU 6 

Autoritetet drejtuese të IKShS 

 

1. Drejtori i IKShS: kompetencat dhe detyrat e drejtorit të IKShS 

Drejtori është autoriteti më i lartë drejtues i IKShS dhe e përfaqëson zyrtarisht atë. 

Drejtori është drejtuesi i Institutit të Kërkimit Shkencor për Sportin (njësi kryesore në UST) dhe zgjidhet me votim 

të fshehtë nga i gjithë personeli akademik-kërkimor, personeli joakademik dhe studentët e programeve të studimit 

për të cilat përgjigjet. 

 

1.1. Funksionet e dhe detyrat e Drejtorit të IKShS  

Funksionet e dhe detyrat e Drejtorit të IKShS janë: 

a. Zbërthen, interpreton dhe zbaton politikat e zhvillimit të universitetit në programe konkrete kërkimore dhe 

akademike në nivel instituti; 

b. Drejton, kontrollon dhe bashkërendon të gjithë veprimtarinë kërkimore, mësimore, dhe administrative të 

IKShS; 

c. Siguron cilësinë e kërkimit, didaktikës dhe shërbimeve të IKShS përmes kontrollit dhe monitorimit të 

vazhduar të disiplinës, për korrektësinë dhe përmbushjen e programeve vjetore institucionale dhe 

individuale të kërkimit dhe mësimdhenies në institucion; 

d. Ushtron kontrollin e ligjshmërisë mbi autoritetet drejtuese brenda Institutit.  

e. Drejton e organizon punën për hartimin e planeve kërkimore individuale dhe në rang njësie si dhe 

veprimtarinë mësimore të personelit të institutit; 

f. Drejton e kontrollon programet e studimit të ciklit të dytë ose doktorale për të cilat institute është 

përgjegjës dhe i administron; 

g. Drejton hartimin e rregulloreve dhe akteve të brendshme të institutit dhe programeve studimore që 

administron; 

h. Mban lidhjen me organet kolegjale të universitetit, përkatësisht Senatin Akademik dhe Këshillin e 

Administrimit; 

i. Ka autoritet mbi të gjithë personelin akademik, joakademik, administrativ  dhe mbi studentët përkatës; 

j. Propozon aktivizimin e stafit të ftuar akademik dhe/ose kërkimor sipas nevojave për realizimin e projekteve 

kërkimore apo realizimin e  programeve të  studimit të institutit; 

k. Ndjek e kontrollon realizimin e programit vjetor të institucionit dhe programit individual, mbështetur në 

kontratat vjetore të lidhura me stafin në çdo fillimviti akademik; 
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l. Thërret në raport e jep masa disiplinore ndaj vartësve në përputhje me rregulloren, e universitetit dhe 

legjislacionit në fuqi; 

m. Vendos për masat disiplinore ndaj studentëve të programeve që drejton; 

n. Emëron ose shkarkon Zv/Drejtorin e IKShS pas miratimit në Këshillin e Institutit; 

1.2. Drejtori i Institutit ushtron  edhe këto funksione dhe kompetenca:  

a. Është Kryetar i Këshillit të Institutit;  

b. Emëron përgjegjësin e zgjedhur të departamentit;  

c. Emëron përgjegjësit e grupeve kërkimore mbi bazën e konkurrimit;  

d. Emëron dhe shkarkon Nëndrejtorin e IKShS me miratimin e Këshillit të IKShS;  

e. Miraton rregulloret e brendshme të njësive në përbërje të Institutit;  

f. Në ushtrim të kompetencave të tij, shprehet me urdhra dhe udhëzime për funksionimin e brendshëm të 
Institutit;  

g. Në raste flagrante ose shkelje të rënda të ligjit dhe të akteve nënligjore nga përgjegjësi i një departamenti, 
i propozon Rektorit të UST shkarkimin e tij, në përputhje me procedurat e përcaktuara në rregulloren e 
UST;  

h. Është kryetar i komisionit të posacëm për rekrutimin e personelit akademik, joakademik dhe administrativ 
të IKShS; 

i. Kur i kërkohet, ose me iniciativën e tij, merr pjesë pa të drejtë vote në mbledhjet e organeve dhe njësive 
përbërëse të UST, në të cilat nuk bën pjesë ligjërisht;  

j. Paraqet propozimet për akte që kanë të bëjnë me IKShS por që janë në kompetencë të Senatit Akademik;  

k. Nënshkruan kontratat individuale të ngarkesës vjetore të personelit e brendshëm dhe të jashtëm kërkimor 
shkencor;  

l. Ngre komisione e grupe pune për çështje, studime dhe veprimtari të veçanta;  

m. Nënshkruan në emër të IKShS marrëveshjet e bashkëpunimit me institucione kërkimore, institute, 
universitete dhe institucione të tjera homologe brenda e jashtë vendit, pas miratimit nga Rektori i UST; 
nënshkruan dokumentacionin e bashkëpunimit me organizata joqeveritare e donatorë vendas apo të huaj 
që ndihmojnë në mbështetjen e zhvillimin e kërkimit shkencor në IKShS;  

 

 

1.3. Mandati i Drejtorit mbaron kur:  

a. përfundon afati i mandatit;  

b. jep dorëheqjen;  

c. bëhet i pamundur nga ana fizike apo mendore të ushtrojë funksionin;  

d. dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë;  

e. largohet apo pushohet nga puna në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
Në rast dorëheqje apo largimi pa mbaruar mandatin, funksionet e drejtorit deri në emërimin/zgjedhjen e 
drejtorit të ri, i ushtron Zv/Drejtori ose, në mungesë të këtij të fundit, një antar i Këshillit të IKShS që caktohet 
me urdhër të rektorit të UST. 

 
 
 

2. Përgjegjësi i departamentit:  kompetencat dhe detyrat 
 

Përgjegjësi i departamentit/njësisë është autoriteti më i lartë drejtues i njësisë bazë të IKShS. përgjegjësi i 
departamentit/njësisë zgjidhet me votim të fshehtë nga i gjithë personeli akademik respektiv për një mandate 4 
vjecar.  
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Përgjegjësi i departamentit ka të paktën gradën shkencore “Doktor” dhe me përvojë akademike në institucione të 
arsimit të lartë. 

 

2.1. Përgjegjësi i departamentit ka këto funksione dhe kompetenca:  

a. drejton dhe përfaqëson departamentin;  

b. drejton dhe kontrollon gjithë punën kërkimore-shkencore dhe pedagogjike-mësimore në departament;  

c. harton dhe kontrollon veprimtarinë individuale të personelit akademik dhe joakademik që ka nën varësi; 

d. përgjigjet për përmbushjen e detyrimeve dhe respektimin e disiplinës institucionale, kërkimore e 
mësidhënëse të stafit, duke ja raportuar këtë Drejtorit, me ose pa kërkesën e këtij të fundit; 

e. raporton në mënyrë periodike mbi ecurinë dhe përmbushjen në vazhdim të programit kërkimor dhe 
akademik të departamentit që drejton, si dhe plotësimin e ngarkesës mësimore nga ana e persponelit 
akademik të departamentit; 

f. ka detyrimin të përcjellë në departamente të gjithë informacioni, urdhërat, vendimet apo cështjet që 
diskutohen në institucione më të larta; 

g. harton dhe raporton në fund të cdo viti akademik në një mbledhje të hapur të IKShS mbi ecurinë dhe 
përmbushjen e objektivave kërkimorë dhe akademikë të njësisë; 

 

2.2. Mandati i përgjegjësit të departamentit përfundon me mbarimin e periudhës për të cilën ai është zgjedhur; 
ky mandat mund të përfundojë në mënyrë të parakohshme kur përgjegjësi i departamentit:  

a. jep dorëheqjen;  

b. bëhet i pamundur nga ana fizike ose mendore ta ushtrojë funksionin;  

c. vendoset shkarkimi i tij;  

d. dënohet me vendim gjyqësor për kryerjen e një vepre penale. 

e. Largohet apo pushohet për shkelje në përputhje me parashikimet ligjore dhe sipas procedurave të 
parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore.  

Në rastet e përcaktuara më sipër, shpallen zgjedhje të rregullta ose të parakohshme për zgjedhjen e përgjegjësit 
të ri të departamentit. 

 

 

3. Zv/drejtori i IKShS 

Zv/drejtori emërohet nga Drejtori i IKShS, pas propozimit dhe miratimit të tij nga Këshilli i IKShS. Këshilli i Institutit 
miraton propozimin e paraqitur nga Drejtori, në mbledhjen e tij të parë.  

 

3.1. Zv/drejtori ushtron këto detyra:  

a. Organizon dhe koordinon punën kërkimore-shkencore në IKShS;  

b. Ndjek hartimin dhe zbatimin e planeve e të programeve kërkimore e mësimore në departamente;  

c. Organizon dhe kontrollon punën për specializimin afatgjatë, brenda dhe jashtë vendit, të personelit 
kërkimor të IKShS;  

d. Kontrollon organizimin dhe zhvillimin e konkurseve të pranimit të studentëve në programet e studimit 
që janë nën përgjegjësinë e IKShS, ose në njësi të tjera kryesore kur kjo kërkohet prej këtyre të fundit;  

e. Kontrollon dhe përgjithëson programet e përvojën e njësive të tjera kryesore në UST, duke ndjekur 
edhe programe apo projekte kërkimore ndërinstitutcionale në UST;  

f. Ndjek bashkëpunimin shkencor të IKShS me institucione të tjera shkencore, universitete, Brenda e 
jashtë vendit, etj.;  

g. Kryen studime për zhvillimin perspektiv të IKShS në fushat që mbulon institucioni dhe ia paraqet ato 
Drejtorit;  
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h. i paraqet Drejtorit projektet e mundshme lidhur me punën shkencore;  

i. Kryen detyra të tjera, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, apo në akte të tjera.  

 

3.2. Fusha e kompetencave të Zv/Drejtorit 

a. Zëvendëson Drejtorin në raste të mungesës së tij, me autorizim të këtij të fundit;  

b. Nëndrejtori vepron si i autorizuar nga drejtori edhe për cështje ad hoc dhe /ose me kohë të kufizuar. 
Zv/drejtori nuk ka të drejtë të kryejë asnjë detyrë apo të ushtrojë asnjë kompetencë të Drejtorit, për të 
cilën nuk është i autorizuar në mënyrë specifike me shkrim nga Drejtori. 

Fusha e autorizimit dhe veprimit të zv/drejtorit, kur vepron në mungesë të Drejtorit, duhet tu bëhet e ditur dhe 
dokumentuar përgjegjësve të departamentit dhe të gjithë antarëve të personelit të IKShS. 

 

3.3. Zv/drejtori largohet nga detyra:  

a. Kur jep dorëheqjen;  

b. Kur shkarkohet nga Drejtori i për shkelje të akteve ligjore e nënligjore, apo kur me veprimet a 
mosveprimet e tij cënojnë veprimtarinë e IKShS; 

c. Kur merr apo ushtron kompetenca jashtë parashikimeve të kësaj rregullore; 

d. Kur merr apo ushtron kompetenca të Drejtorit, për të cilat nuk është autorizuar me shkrim; 

e. Kur për arsye fizike apo mendore konstatohet pamundësia në kryerjen e detyrave të ngarkuara;  

f. Kur dënohet me vendim gjykate për kryerjen e një vepre penale.  

Nëndrejtori i IKShS shkarkohet nga Drejtori, duke ndjekur të njëjtat procedura si për emërimin e tij. Në rast 
shkarkimi të Nëndrejtorit, Drejtori, brenda 10 ditëve, i propozon Këshillit të Institutit, kandidaturat për 
Nëndrejtorin e ri.  

 

 

4. Përgjegjësit e grupeve kërkimore-mësimore 

4.1. 

a. Në IKShS mund të ngrihen dhe funksionojnë edhe grupet kërkimore.  

b. Titullarët e grupeve kërkimore duhet të kenë, së paku, gradën shkencore “Doktor”. Ata përzgjidhen me 

konkurrim të hapur, të drejtuar nga një komision ad hoc, i ngritur nga Këshilli i Profesorëve.  

c. Kandidatët për përgjegjës të grupeve kërkimore propozohen nga Drejtori i IKShS, pas konsultimit me 

Këshillin e IKShS.  

d. Për përzgjedhjen e këtyre drejtuesve ndiqen procedurat e ngritjes së komisionit ad hoc dhe të konkurrimit 

të përcaktuara në aktet ligjore dhe në statutin e rregulloren e UST. Komisioni ad hoc përcakton renditjen 

e kandidatëve konkurues dhe ja përcjellin këtë drejtorit të IKShS. Ky i fundit, në bashkëpunim me Këshillin 

e IKShS vendosin për emërimin e kandidatit të renditur në vendin e parë të listës nga komisioni ad hoc.  

e. Mandati i përgjegjësve të grupeve kërkimore është 4-vjeçar. 

 

4.2. Përgjegjësi i grupi kërkimor në IKShS ka për detyrë: 

a. Të ndjekë nga afër realizimin e projekteve kërkimore që ka marë përsipër, duke ndihmuar, udhëzuar, duke 

siguruar fasilitetet dhe burimet e literaturës së nevojshme për zbatimin e tyre; 

b. Harton planin kërkimor të detajuar të projekteve si dhe afatet për punën kërkimore në grup dhe 

individuale, platformat e kërkimit për cdo project; 

c. Kontrollon në vijimësi dhe mban përgjegjësi për realizimin e projekteve në kohë dhe në cilësi, duke 

evidentuar edhe përgjegjësitë individuale brenda grupit kërkimor; 
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d. Parashikon në koordinim me grupet e tjera, botimet e mundshme shkencore si produkt i projekteve 

kërkimore si dhe aktivitetet shkencore brenda e jashtë vendit ku referohen rezultatet e kërkimit; 

e. Mbledh dhe shpërndan informacion periodik mbi të rejat në fushën e kërkimit të përgjithshëm dhe 

specifik, mbi teknologjitë e reja në fushën e kërkimit, mbi konferencat e aktivitetet e fushës brenda dhe 

jashtë vendit; 

f. Siguron dhe mban kontakte e komunikimin të vazhdueshëm me organizmat e instituconet e huaja dhe 

vendase partnere për projektet e vecanta të grupit që drejton; 

g. Informon periodikisht tek Drejtuesi i Departamentit dhe/ose Drejtori mbi ecurinë kërkimore në përgjithësi 

dhe të projekteve në veçanti; 

h. Detyra të tjera të përcaktuara në Rregulloren e UST. 

 

 

KREU 7 

Laboratorët kërkimorë të IKShS 

Pranë IKShS funksionojnë dy laboratorë eksperimentalë-kërkimorë.: 

a. Laboratori i Biologjisë, Biokimisë dhe Gjenetikës së Ushtrimit  

b. Laboratori i Fiziologjisë së Ushtrimit  

Këta laboratorë administrohen nga IKShS  në cilësinë dhe me statusin e njësive ndihmëse të UST. 

 

1.Shërbimet dhe funksioni i laboratorëve kërkimorë 

Laboratorët eksperimentalë-kërkimorë shërbejnë për kryerjen e studimeve e kërkimeve në fushën e 

Biologjisë, Biokimisë e Fiziologjisë së Lëvizjes, në kuadrin e programeve kërkimore e projekteve të miratuara 

në nivel departamenti e Instituti. 

a. Laboratorët shërbejnë për kryerjen e veprimtarisë eksperimentale të programeve kërkimore të 

styudentëve të programit të Doktoratës, që janë staf i brendshëm në UST. 

b. Në këta laboratorë kryhen testime e analiza edhe në shërbim të studimeve e projekteve në bashkëpunim 

të njësive të tjera kryesore në UST, apo me institucione të tjera vendase e të huaja. 

c. Në laboratorët kërkimorë mund të kryehen edhe seanca të vecanta demonstruese me studentë të kurseve 

të avancuara të studimit që kanë në objektin e formimit Biologjinë dhe Fiziologjinë e Ushtrimit, si Master 

Profesional apo Master Shkencor. 

d. Laboratorët kërkimorë mund të ofrojnë dhe shërbime për të tretë, në përputhje me rregulloren specifike 

të funksionimit të tyre dhe përkundrejt tarifave të përcaktuara nga Senati dhe Këshilli i Administrimit të 

UST. 

 

2. Administrimi dhe rregullat e funksionimit e përdorimit të laboratorëve 

a. Laboratorët kanë personat përgjegjës specialist (personel kërkimor) dhe laborant. Ata përzgjidhen mes 
punonjësve dhe specialistëve të IKShS, në bazë të nivelit arsimor, të aftësive profesionale të tyre dhe 
përputhshmërisë me objektin e natyrën specifike të fushës së aplikimit të laboratorëve.  

b. Përgjegjësi i laboratorit i përgjigjet në mënyrë të drejtpërdrejtë Drejtorit në lidhje me mirëfunksinonimin 
dhe mbarëvajtjen e laboratorit. 
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c. Laboratorët ndodhen në mjedise të vecanta e të vecuara të IKShS, ku kryejnë veprimtarinë vetëm personat 

përgjegjës si më sipër. 

d. Personat e tjerë të paautorizuar, mund të frekuentojnë dhe/ose përdorin laboratorët vetëm kur janë 

autorë, bashkëpuntorë të kërkimeve që kryhen, dhe në cdo rast me kërkesë e leje të vecantë të drejtorit 

të IKShS. 

e. Kushtet e sigurisë, higjenës dhe standarteve të tjera specifike sigurohen përmes institucioneve shtetërore 

që kontrollojnë e sigurojnë këto standarte. 

f. Për administrimin dhe rregullat e vecanta të funksionimit dhe përdorimit të laboratorëve, përgjegjësi i 

laboratoreve harton një rregullore specifike, e cila shqyrtohet dhe miratohet nga Drejtori i IKShS. 

 

KREU 8 

Kërkimi shkencor 

1. Parimet dhe drejtimet themelore të kërkimit shkencor 

Përparësia e përhershme dhe e pandryshueshme e veprimtarisë kërkimore në IKShS është kërkimi i thelluar në 

fushat e Performancës Sportive, Biologjisë, Fiziologjisë Ushtrimore në Aktivitet Fizik e Sport, Aktivitetit Fizik dhe 

Shëndetit dhe në Menaxhimin e Legjislacionin në Sport, përfshirë këtu studimin e tregut të punës.  

a. Kërkimi shkencor në IKShS realizohet nga personeli akademik i IKShS, të organizuar në kuadrin e grupeve 
kërkimore, nga bashkëpunëtorët shkencorë të jashtëm të përfshirë në projekte kërkimore, si dhe nga 
doktorantët që frekuentojnë shkollën e doktoraturës që funksionon në kuadrin e UST.  

b. IKhS kujdeset që, në dispozicion dhe shërbim të kërkimit shkencor dhe të realizimit të planeve e të 
projekteve shkencore të vihen strukturat ndihmëse të UST dhe IKShS, si bibliotekat, fondet shkencore, 
laboratorët dhe mjedise të tjera pune e hulumtimi.  

c. Mbi bazën e akteve ligjore e nënligjore që rregullojnë veprimtarinë shkencore dhe botuese të stafeve të 
institucioneve publike të arsimit të lartë, të komisioneve të brendshme të vlerësimit të aktivitetit kërkimor 
dhe trupave të tjera vlerësuese e vendimmarrëse të posacme, IKShS siguron botimin e rezultateve të 
kërkimit shkencor në revistat dhe në periodikët shkencorë të institucionit, në studime monografike 
autoriale ose me bashkautorë, në kolona studimore ose dokumentare, në letër ose në mediat elektronike.  

d. Konferencat, simpoziumet, seminaret, kongreset, takimet, konsultat dhe trajnimet shkencore të 
organizuara nga IKShS janë veprimtari që lidhen drejtpërdrejt me kërkimin shkencor, dhe si të tilla synojnë 
të promovojnë risi, duke nxitur kërkimet individuale për një bashkëpunim e rezultat kolektiv, në grup.  

e. IKShS shfrytëzon të gjitha mjetet dhe hapësirat në UST për të siguruar vlerësimin, promovimin dhe 
mediatizimin e rezultateve të veta shkencore përmes veprimtarive shkencore, si dhe përmes formave të 
njohura të marketingut shkencor e kulturor.  

 

2. Kontrata shkencore-mësimore vjetore 

Në fillim të çdo viti akademik, cdo punonjës i IKShS harton marrëveshjen vjetore të ngarkesës akademike, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi dhe sipas modelit të kontratës së hartuar dhe miratuar më parë nga organet 
përkatëse. 

a. Kontrata individuale e ngarkesës vjetore përmban angazhimin individual në fushën e kërkimit shkencor, 
mësimdheniesn dhe veprimtarisë mbështetëse për institucionin,  të detyrueshëm dhe/ose të 
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rekomanduar, në përputhje dhe në kuadrin e planit afatshkurtër dhe afatgjatë të veprimtarisë shkencore 
e akademike në rang institucional. 

b. Kontrata individuale shërben si paltformë kryesore për planifikimin, ndjekjen, realizimin, raportimin dhe 
vlerësimin e shkallës së përmbushjes dhe cilësisë së cdo antari të personelit akademik të IKShS. 

 
c. Model-kontrata përditësohet në përputhje me ndryshimet ligjore dhe nënligjore dhe, përpara zbatimit të 

saj, miratohet fillimisht në Këshillim e IKShS dhe më pas nga Rektorati i UST. 
 

d. Kontrata individuale parashikon tri komponentë të veprimtarisë individuale të personelit akademik të 
IKShS: kërkimin shkencor, veprimtarinë mësidhennëse dhe mbështetëse të mësimdhenies dhe veprimtari 
në mbështetje të institucionit. 

 
e. Secili komponent i ngarkesës përmban tregues dhe kritere që vlerësohen me orë ngarkese pune në 

raporte midis veprimtarive në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe ku, shuma e të cilave duhet të 
plotësojë angazhimin vjetor orar të detyrueshëm për personelin akademik në Institucionet Publike të 
Arsimit të Lartë. 

 
f. Cdo antar i personelit harton kontratën individuale, e cila miratohet dhe firmoset nga Drejtori i IKShS. 
g. Angazhimet e planifikuara në kontratën fillestare, duhet të ndiqen dhe realizohen gjatë vitit akademik 

vijues. 
 

h. Në përfundim të vitit akademik, cdo antar i personelit raporton mbi shkallën dhe cilësinë e realizimit, duke 
shoqëruar cdo veprimtari në deklaruar sit ë kryer, me dokumentacionin përkatës. 

 
3. Përmbajtja e kontratës për ngarkesën vjetore akademike të personelit të IKShS 

a. Veprimtaritë që planifikohen, realizohen dhe raportohen, në kontratën individuale duhet të jenë në 
përputhje me fushën e vet të specializimit dhe me përparësitë afatmesme e afatgjata të departamentit e 
të Institutit ku bën pjesë dhe të miratuara më parë në institucion. Për cdo aktivitet që del jashtë 
programeve të kërkimit institucional duhet të paranjoftohen ose të rishikohen në kuadrin e kontratës 
individuale.e merret dhe e miraton atë  

b. Realizimi i veprimtarive vjetore shërben si bazë për vlerësimin e performancës aademike dhe kërkimore 
të stafit të IKShS. Bazuar në vlerën efektive të realizimeve të secilit punonjës kërkimor, Këshillit i Institutit 
bën, çdo tre vjet, klasifikimin cilësor të punonjësve shkencorë të Institutit. Për punonjësin kërkimor, i cili 
nuk i plotëson shkallën e përmbushjes së detyrimeve dhe kriteret e cilësisë, Drejtori në bashkëpunim me 
Këshillin i IKShS propozon ndërprerjen e kontratës së punës, në përputhje me procedurat ligjore në fuqi.  

c. Në rastet kur punonjësi angazhohet në projekte bashkëpunuese me të tjerë, të kërkuara dhe të miratuara 
nga Këshilli i IKShS, ose në projekte shkencore kombëtare a ndërkombëtare, me kërkesën e tij, por që 
shërbejnë dhe vlerësohen si të vlefshme për institucionin, kontrata shkencore individuale mund të 
lehtësohet nga disa detyrime, në përputhje me vështirësinë, rëndësinë dhe kohëzgjatjen e projektit/eve.  

d. Kriteret minimale të veprimtarive kërkimore, mësimdhënëse dhe në mbështëtje të institucionit 
përcaktohen në aktet ligjore dhe nënligjore dhe janë të ndryshme në varësi të shkallës së kualifikimit të 
personelit akademik. Këto kritere përcaktohen me akte nënligjore specifike të IKShS dhe përditësohen vit 
pas viti. Përpara se të aplikohen, ato diskutohen në këshillin e IKShS dhe miratohen në Senatin Akademik 
të UST, të paktën 2 muaj përpara fillimit të vitit akademik pasardhës. 

e. Kontrata shkencore individuale lidhet midis punonjësit shkencor dhe Drejtorit të Institutit dhe 
nënshkruhet në dy kopje.  

 

4. Norma dhe ngarkesa mësimore e personelit të IKShS 
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a. Personeli akademik-shkencor i IKShS është edhe personel mësimdhënës, në masën 30% të ngarkesës së 

pedagogut me të njëjtin post dhe gradë shkencore ekuivalente, brenda ose jashtë IKShS, por brenda UST. 

Kjo normë është minimalisht e detyrueshme për t’u realizuar nga secili punonjës shkencor i IKShS. 

b. Ngarkesa mësimore e cdo antari të IKShS mbulohet përmes angazhimit fillimisht në programet e studimit 

që janë nën përgjegjësinë e IKShS dhe më pas në programet e tjera të studimit në shkollat e Masterit 

dhe/ose ato të Doktoraturës që administrohen nga njësitë e tjera kryesore të UST.  

c. Ngarkesa mësimore individuale e cdo antari të personelit akademik shqyrtohet dhe miratohet nga Drejtori 

i IKShS dhe për cështje specifike mund të vendoset nga këshilli i institutit.  

d. Me kërkesën e tij, një punonjës shkencor i IKShS, që kontribuon si mësimdhënës në programet e formimit 
të IKShS, autorizohet të kryejë mësimdhënie edhe jashtë IKShS por brenda UST, për një ngarkesë deri në 
30% të ngarkesës së pedagogut me post dhe gradë shkencore ekuivalente; në të gjitha rastet, ngarkesa 
totale e mësimdhënies për një punonjës shkencor të IKShS, nuk mund ta kalojë limitin deri mbi 70% të 
ngarkesës normë të tij. Mund të bëjë përjashtim raste të vecanta, ku për arsye të mbingarkesës apo 
nevojave institucionale të UST, ngarkesa mund të rritet mbi këtë normë. Tejkalimi i veprimtarisë mësimore 
mund të kompensohet me reduktim të veprimtarive të tjera por jo më shumë se 10% të normës së 
parashikuar për këto të fundit në aktet ligjore dhe nënligjore.  

e. Kërkesa e punonjësit shkencor për mësimdhënie jashtë IKShS, por brenda UST shoqërohet me kontratën 
paraprake mes tij dhe titullarit të fakultetit ku do të realizohet mësimdhënia. Kjo kërkesë shqyrtohet dhe 
miratohet nga Drejtori i IKSh dhe njofton titullarin për secilin punonjës, të cilit i është miratuar një kërkesë 
e tillë.  

f. Një punonjës i IKShS mund të angazhohet në mësimdhenie jashtë IKShS dhe UST, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. Kërkesa e punonjësit shkencor për mësimdhënie jashtë intitucionit, në institucione 
publike apo private të arsimit të lartë vendase apo të huaja, shoqërohet me kontratën paraprake mes tij 
dhe universitetit ose organizmit ku do të realizohet mësimdhënia. Kjo kërkesë, e shoqëruar me kopje të 
kontratës së lidhur midis antarit të IKShS dhe titullarit të institucionit ku do kryhet mësimdhenia, 
shqyrtohet dhe miratohet nga Drejtori i IKShS, duke patur parasysh angazhimin dhe ngarkesën e personit 
si dhe parashikimet mbi konfliktin e interest.  

g. Në termat e kontratës së mësimdhënies me institucione jashtë UST duhet të përfshihen detyrimisht:  

i. emri i institucionit për të cilin punonjësi i IKShS autorizohet të kryejë një normë të caktuar 
mësimdhënieje;  

ii. njësia ku do të kryhet mësimdhënia (universiteti, fakulteti, departamenti, program i studimit);  

iii. kohëzgjatja e kontratës mes punonjësit shkencor të IKShS dhe institucionit pritës ku kryhet 
mësimdhënia (semestër, vit);  

iv. masa e ngarkesës mësimore;  

v. emërtimit i kursit, i lëndës, i nivelit.  

 

h. Ngarkesa e plotë për personelin akademik përcaktohet me Udhëzim të Ministrit të Arsimit dhe të 
Shkencës.  

i. Personelit akademik i njihet e drejta e pagesës së orëve të realizuara mbi normën, sipas akteve ligjore e 
nënligjore në fuqi.  

 
KREU 9 

Programet e studimit 

1. Me statusin e Institutit të Kërkimit dhe Zhvillimit, sipas ligjit të arsimit të lartë, IKShS, krahas veprimtarisë 
kërkimore-shkencore mund të ofrojë e të marrë pjesë në realizimin e programeve të studimit të ciklit të dytë 
e të tretë, që kanë si object kryesor studime të thelluara me një component të vecantë kërkimor e zhvillimor. 
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2. Në këtë cilësi, IKShS mund të ofrojë programe të thelluara të nivelit “Master Shkencor” dhe “Doktoratë” për 
të gjithë aplikuesit nga universitetet publike, private e të huaja, të cilët përmbushin kriteret e konkurrimit 
dhe të përzgjedhjes.  

3. IKShS mund të ofrojë gjithashtu kurse special kualifikimi në fusha të vecanta për trainerët, personal trainerët, 
mësuesit e edukimit fizik, mësuesit e shkencave natyrore, punonjësit e institucioneve sportive shtetërore apo 
private apo kurse përditësimi të thelluara të tjera që kanë për qëllim përditësimin e dijeve, të metodave dhe 
të mjeteve didaktike e shkencore që forcojnë procesin e mësimdhënies apo promovimin e aktivitetit fizik për 
shëndet dhe rehabilitim.  

4. IKShS mund të ofrojë gjithashtu programe të thelluara studimi për disiplina të veçanta, ose programe të 
thelluara me hapje ndërdisiplinore, që kanë për qëllim ngritjen e nivelit shkencor të doktorantëve të rinj dhe 
të stafit akademik të universiteteve.  

5. Procedurat për propozimin, miratimin, pranimin e studentëve, zhvillimin e procesit mësimor dhe diplomimin 
në këto programe studimi kryhen në përputhje të plotë me parashikimet ligjore në përgjithësi për këto 
programe studimi dhe më në vecanti me përcaktimet në statutin dhe rregulloren e UST, dhe specifikisht në 
rregulloret e posacme për këto programe studimi kur ato miratohen dhe aktivizohen. 

 

 
KREU 10 - Personeli i IKShS 

 

1. Klasifikimi dhe emërtimi i vendeve të punës në IKShS 

Në mbështetje të akteve ligjore e nënligjore të përgjithshme dhe të vecanta, për personelin akademik të 

Insitucioneve Publike të Arsimit të Lartë dhe për ndarjen në nivele Brenda kategorive të këtij personeli, IKShS si 

njësi kryesore e UST me statusin e Institucionit të Kërkimit dhe Zhvillimit, përmban personelin e saj që përbëhet 

nga tre kategori punonjësish: 

a. Personel akademik;  
b. Personel ndihmës kërkimor-shkencor; dhe 
c. Personel administrativ.  

 
2. Titujt dhe gradat shkencore 

Personeli akademik përbëhet nga punonjës me titull e gradë akademike e shkencor dhe përbëhet përkatësisht 
nga Kategoritë: 

a. Profesor ku bëjnë pjesë personeli që mban titujt:  

i. Akademik  

ii. Profesor-Doktor  
iii. Profesor i Asociuar dhe 

iv. Profesor Emeritus 
 

b. Docentë ku bëjnë pjesë personeli që ka titullin Docent ose gradën shkencore Doktor dhe ku bëjnë pjesë 
nivelet: 

i. Docent ose Doktor i Shkencave 
ii. Kërkues i parë 

iii. Kërkues  

 

3.  Personeli ndihmës kërkimor-shkencor  
Personeli ndihmës kërkimor-shkencor përbëhet nga:  

a. Përgjegjësi i Laboratorit  
b. Specialist me arsim të lartë  
c. Laborant me arsim të lartë  
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4. Personeli administrativ i IKSHS 
Personeli akademik, personeli ndihmës kërkimor-shkencor dhe personeli administrativ i fillojnë dhe i përfundojnë 
marrëdhëniet e punës në mënyrën e përcaktuar në ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në 
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, në Kodin e Punës dhe në pikat e posaçme të parashikuara në këtë Statut 
dhe në Rregulloren e UST.  
 

5.  Personeli kërkimor-mësimor i IKShS: detyra dhe të drejtat 

a. Personeli akademik, ose punonjësi kërkimor i IKShS, ka këto detyra dhe të drejta:  

b. Të punojë për ngritjen e tij profesionale, akademike e shkencore;  

c. Të zbatojë me përgjegjësi kontratën individuale vjetore të miratuar nga Këshilli i Institutit;  

d. Të parashtrojë në departament ose në Këshillin probleme që lidhen me të ardhmen e kërkimit shkencor 
dhe të zhvillimit të shkencës e të institucionit;  

e. Të referojë periodikisht në organizmat e fushës përkatëse shkencore dhe në grup specialistësh për arritjet 
në fushën e tij studimore dhe në veprimtarinë e tij;  

f. Të kontribuojë drejtpërdrejt me veprimtarinë e tij vetjake, ose me cilësinë e tij si drejtues grupesh a 
projektesh shkencore, brenda dhe jashtë IKShS, në studimin dhe në zgjidhjen e problemeve të 
rëndësishme të fushës së tij të përgjithshme dhe të vecantë të kërkimit dhe didaktike;  

g. Të marrë pjesë në organizmat e ndryshme që funksionojnë në IKShS;  

h. Të zgjedhë e të zgjidhet në organizmat drejtuese të Institutit dhe të UST, kur i plotëson kushtet e 
përcaktuara nga aktet ligjore dhe nënligjore të posacme si dhe kriteret e vecanta në statutin e UST;  

i. Të paraqesë për botim në revistën shkencore të UST ose në periodikë të tjerë të fushës brenda dhe jashtë 
vendit punimet e tij, pas diskutimit dhe miratimit në Këshillin e IKShS;  

j. Të zbatojë detyrat e ngarkuara nga eprori, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me Statutin dhe 
rregulloren e UST dhe me këtë rregullore;  

k. T’u përgjigjet me përpikëri detyrimeve administrative, duke marrë pjesë aktive në juri, komisione, borde 
e këshilla drejtues, në pozicione drejtimi dhe në grupe pune të ndryshme dhe merr honorar për punën 
ose për shërbimin e kryer në rastet kur e parashikon ligji.  

l. Punonjësi kërkimor gëzon liri të plotë akademike në shprehjen e mendimeve të tij; ai nuk mund të 
penalizohet për qëndrimet e tij lidhur me tezat shkencore që mbron, kur ato janë të mbështetura në fakte 
e studime të pakundërshtueshme shkencore.  

 

6. Personeli kërkimor-mësimor i ftuar me kontratë të përkohshme (me afat) 

a. Pranë IKShS mund të ftohen si personel i jashtëm edhe kërkues apo personel akademik për periudha të 
caktuara semistrale ose vjetore. Aktivizimi dhe angazhimi i personelit akademik të ftuar mund të kërkohet 
për për veprimtari mësimore dhe/ose kërkimore, në rastet dhe për veprimtari që nuk mund të mbulohen 
tërësisht nga personeli i brendshëm i IKShS dhe i UST. Angazhimi i personelit të jashtëm bëhet sipas 
kërkesave të vendit të punës dhe në përmbushje të programit të paracaktuar të IKShS për një vit akademik 
ose kërkimor kalendarik, për periudha semestrale ose njëvjeçare të përsëritshme.  

b. Personeli akademik i ftuar përzgjidhet mbi bazën e formimit akademik si dhe përvojën e dëshmuar 
profesionale në një fushë të caktuar, në përputhje me nevojat konkrete të kërkimit shkencor ose të 
mësimdhënies në IKShS.  

c. Drejtori, në bashkëpunim me Këshillin e IKShS, pasi përcaktojnë nevojat e tyre për staf të jashtëm, i 
kërkojnë Senatit Akademik miratimin e personelit akademik me kontratë të përkohshme.  
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d. Senati Akademik, duke u mbështetur në këto propozime dhe në varësi të fondit financiar në dispozicion, 
miraton çdo vit listën emërore të personelit akademik me kontratë të IKShS.  

e. Kjo kontratë do të nënshkruhet për një punë të caktuar dhe për një kohë të caktuar.  

f. Kriteret dhe procedurat që zbatohen për përzgjedhjen e këtij personeli përcaktohen në aktet ligjore dhe 
nënligjore shtetërore dhe statutin e rregulloren e UST. Përpara fillimit të cdo viti akademik, apo kohë të 
tjera sipas nevojave, mund të përcaktohen edhe kritere specifike për tu përmbushur nga personeli që 
rekrutohet. Këto bëhen të njohura paraprakisht në thirrjen për rekrutimin e këtij personeli.  

 
Rregulla më të hollësishme që zbatohen e respektohen për mënyrën e konkurrimit, procedurën e shpalljes, 
dokumentacionit të kërkuar, afateve e përzgjedhjes për personelin akademik me kontratë përcaktohen në akte të 
tjera të përgjithshme e të vecanta të UST.  

 

7. Rekrutimi i personelit kërkimor në IKShS: kriteret e veçanta të konkurimit dhe rekrutimit 

Për personelin kërkimor në IKShS, përvec kritereve të përgjithshme dhe akademike të përgjithshme të 

parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore si dhe në Rregulloren e UST, përcaktohen kritere specifike shtesë që 

lidhen me natyrën, shkallën e kualifikimit dhe ngarkesën e vecantë kërkimore që ky staf kërkohet të mbulojë me 

ligj.  

Në rekrutimin e këtij personeli në IKshS përfshihen dhe kritere që lidhen me: 

a. Nivelin e kualifikimit shkencor të personelit të kërkuar 

b. Përvojën e mëparshme kërkimore në fusha që lidhen me vendin e punës 

c. Përvojën në institucione të arsimit të lartë ose kërkimore 

d. Përvojë në drejtime projektesh, bashkëpunime me jashtë apo bashkëpunime në veprimtari në zë të fushës 

e. Veprimtari të mëparshme botuese, kërkimore në revista shkencore e periodikë vendas e të huaj; dhe 

f. Kritere të tjera sipas vendit të punës vacant. 

g. Kërkesat e veçanta vendosen në njoftimin e konkurrimit për vendin e lirë të punës, mbështetur në 

pozicionin dhe në përshkrimin e vendit të punës. Këto kërkesa përcaktohen nga njësitë përkatëse, ku 

hapet vendi i lirë i punës. 

 
 

8. Personeli ndihmës-kërkimor i IKShS: detyrat dhe të drejtat 

Personeli ndihmës-kërkimor i IKShS përbëhet nga: 

Përgjegjësi i laboratorit,  

Specialistë 

Personeli laborant  

 
a. Përgjegjësi i laboratorit ka për detyrë: 

i. të sigurojë mbarëvajtjen e laboratorëve,  

ii. të garantojë mirëfunksionimin e pajisjeve përmes njoftimit e kërkimit për riparimin në rast problemesh 

iii. të garantojë korrrektësinë dhe saktësinë e të dhënave e rezultateve që përftohen, 

iv. të paraqesë kërkesat për pajisjen me mjete apo materiale të konsumueshme për vazhdimësinë e 
projekteve apo testimeve/analizave; si dhe 

v. të sigurojë protokolle për testime, teste apo procedura laboratorike të reja apo të pakryera më parë, 
me urdhër apo kërkesë të grupeve kërkimore dhe/ose Drejtorit të IKShS, dhe; 

vi. detyra të tjera që i ngarkohen nga Drejtori i IKShS. 
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b. Laboranti ka për detyrë: 

i. të ndjekë e kryejë në mënyrë korrekte proceset e matjeve, vlerësimeve, testimeve, analizave e provave 
në përputhje me protokollet e posacme; 

ii. të ndjekë e të informojë mbi gjendjen e pajisjeve, materialeve të konsumit, reagentëve e materialeve 
të tjera që përdoren në laborator; 

iii. të informojë mbi cdo problem që lidhet me sa më sipër përgegjësin elaboratorit dhe/ose Drejtorin e 
IKShS; 

iv. të bashkëpunojë me përgjegjësin e laboratorit dhe konsultohet me të për cdo problem apo dyshim në 

lidhje me saktësinë e të dhënave. 

Detyra dhe përgjegjësi më të detajuara parashikohen në rregulloren  vecantë të administrimit të laboratorëve që 

hartohet në zbatim të kësaj rregullore. 

 
KREU 11 

Bashkëpunimi i IKSHS 

Për të përmbushur misionin dhe detyrat e saj, IKShS bashkëpunon ngushtë me njësitë e tjera kryesore të IKShS, 

me institucione e organizata profesionale e shkencore vendase e të huaja si dhe me insitucione donator të tjera 

që operojnë në fushën dhe objektin e IKShS. 

 

1. Bashkëpunimi me njësitë kryesore të UST 

a. Në realizimin e programit të saj kërkimor dhe detyrimeve akademike mësimore, IKShS bashkëpunon me 

dy fakultetet e UST: Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes dhe Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe 

Rekreacionit. 

b. Fusha e bashkëpunimit përfshin por nuk kufizohet vetëm në: 

i. Realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore-shkencore si përmes grupeve këkrimore 

ndërfakultetore ashtu dhe atyre ndërdepartamentore të të dy njësive; 

ii. Koordinimit të projekteve të vecanta që lidhen me fusha të përafërta të kërkimit dhe bashkërendimin 

e produkteve dhe burimeve financiare 

iii. Bashkëorganizimin e veprimtarive shkencore të përbashkëta në funksion të publikimit të produktit 

shkencor dhe kualifikimit të vazhduar të personelit akademik e kërkimor në UST; 

iv. Pjesëmarrjes reciproke në ofertën akademike të institucioneve respective vecanërisht në realizimin 

e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe të tretë apo në kurse përditësimi e kualifikimi të thelluar 

e të vazhduar;  

v. fusha të tjera që palët i gjykojnë dhe për të cilat bien dakort paraprakisht dhe që nuk bien ndesh me 

kompetencat përkatëse; si dhe 

vi. Parashikime të tjera të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore dhe rregulloren e UST.  

c. Të gjitha projektet apo bashkëpunimet mund të merren me nismën e titullarëve të njësive, sikurse mund 

të propozohen nga punonjësit apo drejtuesit e departamenteve respektive.  

d. Marrëveshjet e lidhura në këtë kuadër mund të jenë semestrale, vjetore apo dhe më afatgjatë.  

e. Shqyrtimi dhe miratimi i veprimtarive të përbashkëta bëhet nga titullarët e njësive kryesore në 

bashkëpunim me njëri tjetrin dhe në konsultim me këshillat e njësive respektive.  

f. Marrëveshjet e arritura si për projekte të vecanta ashtu dhe për programe më afatgjatë, u bëhen të 

njohura të gjithë stafit të dy njësive respektive në bashkëpunim.  
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g. Titullarët e njësive bashkëpunuese mund të hartojnë në fillim të cdo viti akademik një marrëveshje ku 

përcaktohen të gjitha fushat e bashkëpunimit midis dy njësive në planin e mësidhenies e shkëmbimit të 

stafit mësidhënës, projekteve kërkimore shkencore dhe personelit të përfshirë në to dhe veprimtarive të 

tjera sipas rastit dhe momentit. 

 

2. Bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat kombëtare 

Për të përmbushur misionin dhe detyrat e saj edhe në planin kombëtar dhe në funksion të zgjerimit të fushave 

kërkimore e didaktike, IKShS bashkëpunon me institucione kërkimore e universitare kombëtare si dhe me 

autoritetet shtetërore, profesionale që operojnë në fushat e Lëvizjes, Sportit e Shëndetit. 

Fusha e bashkëpunimit mund të konsistojnë në: 

a. Kryerjen e projekteve të përbashkëta kërkimore ndërinstitucionale; 

b. Realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore-shkencore përmes grupeve kërkimore 

ndërinstitucionale; 

c. Koordinimit dhe partneritetit në projekte të vecanta që lidhen me fusha të përafërta apo përplotësuese 

të kërkimit; 

d. Krijimin e kushteve për shkëmbim personeli e për pasurimin e përvojës akdemike e kërkimore të tyre; 

e. Bashkëporganizimin e veprimtarive shkencore të përbashkëta në funksion të informimit e publikimit 

shkencor dhe kualifikimit të vazhduar të personelit akademik e kërkimor respektiv; 

f. Bashkëpunimin për ndikimin në politikat e zhvillimit të sportit, edukimit fizik e shëndetit në shkollat e të 

gjitha niveleve; 

g. Realizimin e projekteve të mbështetura që nxitin zhvillimin e sportit elitar e cilësor; si dhe 

h. Veprimtari e bashkëpunime të tjera që rrjedhin nga politikat e reja kombëtare në fushën e Sportit, 

Rkreacionit, Edukimit dhe Shëndetit. 

 

3. Bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat kombëtare dhe antarësimi 

Për të zgjeruar misionin dhe detyrat e saj edhe në vizibilitetin e dimensionin ndërkombëtar, për të hapur 

perspektiva të çmueshme zhvillimi në fushat e kërkimit që lëvrohen nga IKShS, për të nxitur studimet, kërkimet e 

veprimtaritë shkencore e botuese, dhe kualifikimin e detyrar dhe të vazhduar të personelit të saj akademik, IKShS 

ka për detyrë të vendosë e zgjerojë bashkëpunimin me institucione kërkimore e universitare ndërkombëtare si 

dhe me autoritetet botërore të studimeve në fushat e Lëvizjes, Sportit, Rekreacionit e Shëndetit. 

Fusha e bashkëpunimit përfshijnë veprimtari të koordinuara si: 

a. Aplikimin në partneritet e me projekte të përbashkëta në programe të vecanta europiane e 

ndërkombëtare që mbështetin arsimin e lartë dhe kërkimin; 

b. Realizimin e projekteve të përbashkëta kërkimore-shkencore përmes grupeve kërkimore 

ndërinstitucionale; 

c. Koordinimit dhe partneritetit në projekte të vecanta që lidhen me fusha të përafërta apo përplotësuese 

të kërkimit; 

d. Krijimin e kushteve për shkëmbim personeli e për pasurimin e përvojës akdemike e kërkimore të tyre; 

e. Bashkëporganizimin e veprimtarive shkencore të përbashkëta në funksion të informimit e publikimit 

shkencor dhe kualifikimit të vazhduar të personelit akademik e kërkimor respektiv; 

f. Propozimin dhe hapjen e programeve të studimit të përbashkëta/të dyfishta të niveleve të thelluara si 

Master Shkencor dhe Doktoraturë; 
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g. Pjesëmarrjen e mësimdhënësve të huaj në realizimin e programeve të studimit të IKShS, e vecanërisht të 

atyre të ciklit të dytë dhe të tretë, si dhe në kurse përditësimi e kualifikimi të thelluar e të vazhduar; 

h. Antarësimin në organizata, rrjete apo organizime të tjera që përputhen me fushat dhe platformën 

zhvillimore të IKShS dhe UST. 

Procedurat dhe kriteret për bashkëpunimin me partner të jashtëm apo të huaj rregullohen sipas parashikimeve 

në aktet ligjore e nënligjore dhe në Statutin e Rregulloren e UST. 

KREU 12 

Shërbimet e IKShS për të tretë 

Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit mund tu ofrojë të tretëve shërbime, testime apo analiza dhe/ose të 
pranojnë oferta për kërkim shkencor, ekspertizë shkencore e shërbime të tjera, në respektim të procedurave, 
rregullave e tarifave të caktuara më parë e të miratuara në Rektoratin dhe Këshillin e Administrimit të UST. 

Të ardhurat e përftuara nga këto shërbime ndahen dhe përdoren sipas marrëveshjes së posacme të lidhura 
paraprakisht, në përputhje me rregullat financiare të secilit institucion dhe me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.  

 

Hyrja në fuqi 
Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë.  

 

Rregullorja e IKShS është miratuar me Vendim Nr. 4, datë 02.12.2013 të Këshillit të Institutit të Kërkimit 

Shkencor të Sportit. 

 

 

Miratuar me Vendim Nr. 36, datë 27.12.2013 të 

Senatit të Universitetit të Sporteve të Tiranës 


