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Introduction  

According to the project plan as well as Quality Control and Monitoring Plan that was adopted 

at the 1. Steering Committee meeting an assessment of the project’s progress will be 

performed at the end of each project year. The quality committee will meet once a year, read 

all project activities reports, and write quality evaluation reports. The results will be three 

annual reports from Quality committee.   

This report refers to the activities conducted within the project during the year 2020. 
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COVID-19 pandemic 

Although still affected by the consequences of the series of earthquakes that struck Albania in 

the period September-December 2019, ALMARS project continued with its planned activities 

and the study visit to Ancona , at the Università Politecnica delle Marche, was planned for 

March- April 2020.  

However, the outbreak of covid-19 virus was discovered in Wuhan in November 2019. On 11 

January, WHO was notified by the Chinese National Health Commission that the outbreak was 

associated with exposures in the market, and that China had identified a new type of 

coronavirus, which it isolated on 7 January. By 31 January, Italy had its first confirmed 

infections, in two tourists from China. On 19 March, Italy overtook China as the country with 

the most reported deaths.  

Subsequently, all the visits within the ALMARS project have been postponed. 

 

Work Package 2: Curriculum development of joint professional master 

program in marine fishery 

According to the planned activities of the project within WP 2.2.1. Designing new 

professional master degree program in marine fishery, all the necessary activities 

were performed during 2019, thus, the program was sent on time to the Ministry 

of Education, Sport and Youth. 

During the process of designing and producing the new master program a 

questionnaire was developed and sent to the partners not directly involved in 

submission of the new curriculum, as follows:  
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QUALITY CONTROL  QUESTIONNAIRE OF PROPOSED CURRICULUM – 

PROJECT ALMARS 

 

Quality of the proposed Curriculum 

(questionnaire) 

 

1. Characteristics of the proposed Curriculum  

Please evaluate the overall quality regarding the 
proposed Curriculum 

1 2 3 4 5 

Please evaluate the obligatory courses 1 2 3 4 5 

Please evaluate the number of the elective courses  1 2 3 4 5 

Please evaluate the number of ECTS regarding each 
course 

1 2 3 4 5 

Please evaluate the quantity of the field work – ECTS  1 2 3 4 5 

Please evaluate the quality of the field work – practical 
training (teaching resources and industry collaboration) 

1 2 3 4 5 

Please evaluate the quality of the lecturers/professors  1 2 3 4 5 

 

1 – inappropriate, 2 – appropriate to a certain extent, 3 – mostly appropriate, 4 – very appropriate, 5 - 

completely appropriate 

 

Please indicate any additional comments/suggestions:  

____________________________________________________________ 

 

2. Quality of the courses 

  

Please evaluate the overall quality of the courses 1 2 3 4 5 

 

1 – inappropriate, 2 – appropriate to a certain extent, 3 – mostly appropriate, 4 – very appropriate, 5 - 

completely appropriate 
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Please indicate which courses are the most essential in the proposed Curriculum  

___________________________________________________________________ 

Please indicate which courses are required, but less important. 

 

Are some courses missing? If yes, please answer the following question.  

___________________________________________________________________ 

Which courses do you think we should consider or include to improve the Curriculum? 

___________________________________________________________________ 

Are some courses overlap? If yes, please answer the following question. 

___________________________________________________________________ 

Which courses you think we should rearrange in order to avoid overlap.  

_______________________________________________________________ 

Please indicate any additional comments/suggestions on quality of courses: 

____________________________________________________________ 

 

3. Objectives  

 

To what extent the lecturers/professors are 
competitive to the objectives of the proposed 
Curriculum?* 

1 2 3 4 5 

To what extent the courses and the elective 
courses accomplished the Curriculum?** 

1 2 3 4 5 

    

1 – inappropriate, 2 – appropriate to a certain extent, 3 – mostly appropriate, 4 – very appropriate, 5 - 

completely appropriate 
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*Please indicate any additional comments/suggestions:  

___________________________________________________________________ 

**Please indicate any additional comments/suggestions:  

___________________________________________________________________ 

 

4. Tasks and activities  

  

Is the professional master program in Marine 
Fishery clear and understandable? 
 

1 2 3 4 5 

  

1 – no, 2 – to a certain extent, 3 – mostly, 4 – very, 5 -completely 

 

Please indicate any additional comments/suggestions:  

 ___________________________________________________________________ 

 

5. Learning outcomes and industry expectations 

a) 

Are the learning outcomes and educational 
content aligned with industry expectations for 
students’ knowledge and skills necessary for the 
marine fishing activities?* 

1 2 3 4 5 

Are the learning outcomes and educational 
content aligned with industry expectations for 
students’ knowledge and skills necessary for the 
marine aquaculture activities?** 

     

Are the learning outcomes and educational 
content aligned with industry expectations for 
students’ knowledge and skills necessary for the 
fish processing activities?*** 

     

 

1 – inappropriate, 2 – appropriate to a certain extent, 3 – mostly appropriate, 4 – very appropriate, 5 - 

completely appropriate 
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*Please indicate what should be modified if you answered: 1, 2 or 3 

___________________________________________________________________ 

 

**Please indicate what should be modified if you answered: 1, 2 or 3 

___________________________________________________________________ 

***Please indicate what should be modified if you answered: 1, 2 or 3 

___________________________________________________________________ 

 

b) 

Are the domains (fishing, aquaculture, fish 
processing, management etc.) that are necessary 
for the Professional master program in the Marine 
Fishery area well represented?* 

1 2 3 4 5 

Are you confident that the curriculum contains an 
adequate ratio of the level and depth of 
knowledge, skills and attitudes for students to 
find a suitable job in the Marine Fishery 
industry?** 

     

 

1 – no, 2 – to a certain extent, 3 – mostly, 4 – very, 5 -completely 

 

*Please indicate what should be modified if you answered:  1, 2 or 3. 

 

 

**Please indicate what should be modified if you answered:  1, 2 or 3. 
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c) 

Are the proposed learning outcomes and other 
elements of the proposed Curriculum in line with 
the framework of European and global 
recommendations?* 

1 2 3 4 5 

Are the learning outcomes and educational 
content of the Marine Fishery proposal 
comparable with those in your country?** 

     

 

1 – no 2 – to a certain extent 3 - mostly 4 – very, 5 – completely 

 

*Please explain what should be modified if you answered: 1, 2 or 3. 

 

 

**Please explain what should be modified if you answered: 1, 2 or 3. 

 

 

6. Overall satisfaction and comparison  

How satisfied are you with the proposed 
Curriculum, in general? 

1 2 3 4 5 

 

1 – no 2 – to a certain extent 3 - mostly 4 – very, 5 – completely 

 

Please suggest other modification if you consider them necessary.   

 ___________________________________________________________________ 

 7. Conclusion 

 

 Your conclusion about the proposed curriculum. We are looking forward for any further 

comments/suggestions:  
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Report of the valuation. 

The program received the first initial approval and was sent to another phase in a process of 

accreditation. 

However, the process was extremely slowed down, and according to the available information 

that was not caused by this particular program, but the process of the accreditation of all the 

programs submitted by all the Albanian higher education institutions was delayed in general. 

After many months of no response from the Ministry of Education, Sport and Youth in the 

summer of 2020 an answer arrived at the Agricultural University Tirana, which was in charge 

of the submission of the three universities joined program. 

Considering the unusual replies from the Ministry, related to the second phase of the 

accreditation process, which contained a lot of unsubstantiated conclusions, leaders of three 

universities (AUT, UD, UV) asked prof. Soldo, in the role of the project leader, to reply to the 

Ministry, and that was realized on several occasions during the year 2020 (see Annex of this 

document). 
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Completion of the Work Package 1 

According to the planned Working Package 1: Analysis of current status of fishing industry in 

Albania the goal of this work package is to give a detailed overview of the marine fishery field 

in Albania, including education opportunities and their capacities (infrastructure and 

teaching), human resources in the fishery administration institutions (Ministry of Agriculture, 

Fishery Inspectorate, etc.) and their education, needed trainings for building the capacities in 

public fishery sector, stakeholder active in fishing industry and aquaculture, fishery products 

processing industry, fish trading and marketing enterprises, such as manufacturers, 

distributors, and professional seafarers.  

Implementation of this work package supposed to include two activities: report on the existing 

educational resources in Albania and report on the fishing industry in Albania. Thus, it was 

necessarey to develop 2 reports: 

1.1. Analysis of the existing educational resources in marine fishery field at universities in 

Albania 

1.2. Analysis of the fishing industry in Albania 

 

Both reports have been produced and published on a web page of ALMARS, thus WP1 was 

concluded in time. 
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ALMARS promo for Europe Week Albania 

Considering the situation of the covid-19 pandemic traveling between countries has been 

mainly stopped, while even traveling within a country was hugely disrupted. However, 

ALMARS Project joined Europe Week Albania, an initiative of European Union Delegation for 

promoting European funded projects. Europe Week Albania was organized on 04-10 May 

where representatives from the Aleksandër Moisiu University of Durrës with different 

presentations promoted ALMARS project and presented the video to disseminate its aim and 

objectives. 

 

Promotion of ALMARS project on Europe Week Albania 
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The first virtual meeting for ALMARS project 

After individually organized meetings and conversations due to restricted contacts and 

pandemic lockdowns, and realizing that the project will not be able to hold a live meeting with 

the consortium soon, the University of Split organized the first virtual meeting for all project 

partners within WP7 – Management. The meeting was organized via Microsoft Teams, hosted 

by the University of Split with the following topics: 

-first reporting and financial statement; 

-current status of procurement procedures and work packages WP2 and WP3. 

On behalf of the University of Vlora, professor Lapa introduced the leadership of WP3 by 

professor Agron Dukaj will lead this work package with his co-workers. All partners have 

declared that they started with procurement procedures. Partners were informed by Ms Banić 

on the requirements for the upcoming reports. With hope that the circumstances with Covid 

19 will be soon better, partners discussed the possible organization of a trip to Vlora for the 

purpose of a training visit. 

The meeting was held on June 4 th 2020 and lasted one hour and a half. 

 

Start of the first virtual meeting. 
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The article on ALMARS project published in EUROFISH Magazine. 

Considering that traveling was stopped, most effort was focused on promoting the ALMARS 

project goals and results. As Eurofish is the partner in the project and publishes highly-read 

magazine on fisheries and aquaculture an article on ALMARS Project and how Albanian fishers 

will soon be able to earn international qualifications at home was published. 

Link to the article (pages 44-45):  

https://issuu.com/eurofish/docs/eurofish_magazine_3_2020 

 

The article on ALMARS project published in Eurofish Magazine. 
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The first scientific article published by the ALMARS participants 

ALMARS project members have published the scientific paper entitled “THE FIRST RECORD OF 

KITEFIN SHARK DALATIAS LICHA IN ALBANIAN WATERS”. The paper is prepared by Nexhip 

HYSOLAKOJ, Rigers BAKIU and Alen SOLDO, and published in the scientific journal Annales, 

Series Historia Naturalis (Web of Science and Scopus indexing). The paper presents the first 

documented record of the kitefin shark, Dalatias licha, in Albanian waters. D. licha presence 

was not recorded previously in Albanian waters, even though Albania is situated at the 

confluence of the two seas, Adriatic and Ionian. 

 

The first page of the published article in Annales journal 
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Almars Presentation at Erasmus Days in Albania 

On October 15, 2020, a unique event took place at the premises of Aleksandër Moisiu 

University of Durrës. 

This event was organized with teachers and high schoolers of Gjergj Kastrioti Gymnasium on 

the occasion of a European  Erasmus Days campaign. 

The purpose of the campaign wasthe promotion of the international Erasmus + educational 

projects that the University has been proud to implement since the beginning of 2016. 

The high schoolers learned more about the fishery industry in Albania and the importance of 

blue growth as an innovative approach to improve the use of sea resources to increase social, 

economic and environmental benefits for the community. 

 

Presentation of ALMARS at Aleksandër Moisiu University of Durrës. 
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The second virtual meeting of ALMARS project, 16th October 2020 

The University of Split organized another online meeting with focus on WP2 and WP3. 

Partners discussed the current state of work packages WP2 and WP3, delayed with 

implementation due to very difficult covid-19 pandemic conditions. Team members expressed 

their commitment to the achievement of the project results regardless of the very difficult 

times and postponement of study visits and live work. They agreed on the next steps of work 

and cooperation on WPs. The meeting was held on October 16th 2020 and lasted one hour 

and a half. 

ALMARS Project Activity, Nov. 11, 2020 

A joint meeting initiated by the Erasmus+ CBHE Project Office, with the participation of all 

Project Partners has been carried out aiming the monitoring of Project activities 

implementation in a planned time. 

The project Implementation assessment was focused to the following topics: 

➢ Implementation of activities per each project Work package 

➢ Budgetary issues 

➢ Visibility, dissemination, and publicity 

➢ Equipment, furniture and respective procurement procedure progress 

➢ Mobility activities/ Staff trained / students’ mobility 

➢ Sustainability, impact and exploitation strategy 

➢ Status of the project 

 

Joint Meeting with the participation of ALMARS Partner and Erasmus+ CBHE Project Office 

Representatives 
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The third virtual meeting of ALMARS project, 7th December 2020 

 

The University of Split organized the third online meeting within WP7 – Management with 

consortium members in order to communicate the plan for the submission of the Statement 

of the costs incurred and Request for Payment to EACEA. 

Partners exchanged the updates on the performed activities and agreed on the plan for the 

collection of all supporting documents and information essential for the Financial Statement. 

Statement and corresponding request were agreed to be submitted before Christmas and 

New Year holidays. The meeting was held on December 7th 2020 and lasted two hours. 
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The Progress Report  

According to the planned activities from WP7.3. Preparing and submitting mid-term progress 

report and final report preparations the progress report was prepared by the project 

coordinator with input from all partners and was submitted in electronic version. Financial 

statement was submitted with the request for 2nd prefinancing transfer. According to the 

financial statement composition, stating staff costs, travel costs and costs of stay, costs of 

equipment and services, total costs reached 71.92% of the first prefinancing. PP1 coordinated 

the collection of documents from partners, entered the data, signed and submitted the 

progress report on 23rd December 2020. 

 

 

Annex documents 

Annex 1 – the letter of the project coordinator prof. Alen Soldo to the Ministry of Education, 

Sport and Youth on 30th March 2020 

Annex 2 – the letter of the project coordinator prof. Alen Soldo to the Ministry of Education, 

Sport and Youth on 3th August 2020 

Annex 3 – Plani Mesimor i Programit te Ri te Studimit 

Annex 4 – The Signed Regulation of the Study Program/Rregullore e Studimeve te 

MP_Akuakulture dhe Peshkim Detar e nenshkruar 

Annex 5 – Shembull Plan Kalendarik dhe Silabus (Teknikat e Prodhimit ne Marikulture) 
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Capacity building for Blue Growth 

and curriculum development of 

Marine Fishery in Albania 

 

       Split, 30th March 2020 

 

Ministry of Education, Sports and Youth 

Rruga e Durrësit Nr.23, Tirana, Albania 

Mrs. Besa Shahini, Minister  

Mr. Oltjon Muzaka, General Secretary of the Ministry,  

Mr. Oltion Rrumbullaku, Deputy Minister 

 

Dear Madam and Sirs, 

 

I'm writing you in a capacity of the coordinator of the EU project ALMARS concerning the 

application for a new professional study program Marine Aquaculture and Fisheries 

(Akuakulture dhe Peshkim Detar) submitted by Agricultural University of Tirana on behalf 

them and University of Vlora “Ismail Qemali” and Aleksandër Moisiu University of Durrës. 

At the beginning, let me introduce you briefly to the ALMARS project. ALMARS is an 

acronym for Capacity building for Blue Growth and curriculum development of Marine 

Fishery in Albania. It is a is a three-year Erasmus+ capacity building project (Key Action 2; 

Contract No: 2018-2571/001-001; Reference No: 598550-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-

JP), worth nearly 600.000. euros and its duration is officially from 15.02.2019 – 14.01.2022 

(more on the project website: http://almars-project.eu/) . 

ALMARS is coordinated by the University of Split-Croatia, while partners at the project are 

Agricultural University of Tirana (AUT), University of Vlora “Ismail Qemali” (UV), 

Aleksandër Moisiu University of Durrës (UAMD), Università Politecnica delle Marche 

(UNIVPM), Fisheries and Aquaculture Services Directorate, Tirana (DSHPA), 

AlbAdriatico2013 Ltd. – Vlora, AlbaMar SHPK – Durrës, EUROFISH - International 

Organisation for the Development of Fisheries in CEE and associated partner is UNIADRION 

- Association of Universities of the Adriatic-Ionian area. 

Project aims at enhancing marine fishery industry in Albania which will be achieved through 

several main objectives: 

1. The development of a new professional Master Degree in Marine Fishery that will meet 

market needs 

2. Enhancement of collaboration among Blue Growth stakeholders through the development 

of networking platform 

3. Improvement of maritime training centres which provide professional training to seafarers 

operating on fishing vessels. 

From the above mentioned main objectives, it is obvious that the development of a master 

degree in Marine Fishery is the main point of the whole project. As at the University of Split 

we are conducting undergraduate, graduate and doctoral studies in Marine Fishery we helped 

three main Albanian universities with a concept to produce a new master degree in Marine 

Aquaculture and Fisheries (Akuakulture dhe Peshkim Detar). Luckily, with the enormous help 

of all three universities, and led by AUT, curriculum of the new professional master study was 

produced and sent for approval to the Ministry of Education, Sports and Youth. All the legal 

requirements were completely fulfilled, which is proved by an official approvals and decisions 

not only from the Departments and Faculties involved, but also from the Senates of the 

Agricultural University of Tirana, University of Vlora “Ismail Qemali” and Aleksandër Moisiu 

University of Durrës. 

Thus, with a great surprise, we have received a note from the Ministry of Education, Sports and 

Youth that the application for the new professional master degree in Marine Aquaculture and 

http://almars-project.eu/
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Fisheries (Akuakulture dhe Peshkim Detar) didn't pass the review process, especially when we 

have seen the reasons for it as they are completely lacking arguments. 

First of all, it is stated that a part of the academic staff members who would be involved in the 

Study Program do not have the required qualifications which is completely wrong as all leaders 

of courses withing a study program have either PhD or one of the professor's titles. Of course 

that certain courses, apart of the leader, have assistants that do not have PhD or professor's title 

but that is a normal and usual situation everywhere in Europe, so I can presume that it is also 

in Albania. 

Secondly, it is stated that SWOT analyses is missing, as well as the detailed justification for 

starting the study program and the general analyses of the job market. However, it seems that 

reviewers have not checked the application well as all these documents are part of the original 

application. Moreover, as mentioned before, the development of the master study in Marine 

fishery is the main objective of the ALMARS Erasmus+ project which means that independent 

reviewers acting on a behalf of European Commission have checked the project application and 

decided that development of such study program is justified and beneficial for the Albania and 

granted nearly 600.000 euros for that objective. Hence, the case where three large Albanian 

universities have joined together in order to produce one study program should be considered 

also as very favorable by the Ministry, especially as this new joined master study is built on an 

already existing master study of Aquaculture Technologies (Teknologijite e Akuakultures) at 

the Agricultural University of Tirana which previously passed all the requirements. Also, to 

point out that Fisheries and Aquaculture Services Directorate (DSHPA), under the Ministry of 

Agriculture and Rural Development, is an important partner of the project and they are well 

aware of the needs of Albanian fishing industry. 

That being said, we believe that there is no legal and reasonable justification for not approving 

the application for professional master study Marine Aquaculture and Fisheries (Akuakulture 

dhe Peshkim Detar) submitted by the Agricultural University of Tirana on behalf them and 

University of Vlora “Ismail Qemali” and Aleksandër Moisiu University of Durrës. 

 

Therefore, I urge you to reconsider that application once again using all the relevant facts 

mentioned before. 

 

At the end, I would like to also point that as this master study is an essential part of ALMARS 

Erasmus+ project not approving it would have huge consequences not only for this project, but 

potentially also for other EU funded projects involving Albanian institutions. In this case it is 

particularly related to Albanian universities and private companies that would suffer a financial 

loss not being able to use necessary and already approved funding, which certainly should be 

avoided. 

If we can contribute in any way with other details and documents that will allow approval of 

the professional master study Marine Aquaculture and Fisheries (Akuakulture dhe Peshkim 

Detar) we remain at your disposal.  

With best regards. 

Sincerely, 

Prof. Alen Soldo PhD 

Coordinator of the ALMARS project 
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Split, 3th August 2020  

 

Ministry of Education, Sports and Youth  

Rruga e Durrësit Nr.23, Tirana, Albania  

Mrs. Besa Shahini, Minister  

Mr. Oltjon Muzaka, General Secretary of the Ministry,  

Mr. Oltion Rrumbullaku, Deputy Minister  
 

Dear Madam and Sirs,  

I'm writing you in a capacity of the coordinator of the EU project ALMARS concerning the application 

for a new professional study program Marine Aquaculture and Fisheries (Akuakulture dhe Peshkim 

Detar) submitted by Agricultural University of Tirana on behalf them and University of Vlora “Ismail 

Qemali” and Aleksandër Moisiu University of Durrës. 

This should be considered as reply to the email/notice by the Ministry of Education, Sport and Youth 

after the evaluation of the expert of the application about the re-organization of the study program on 

the joint Professional Master “Marine Aquaculture and Fisheries”. 

The missing documents and the justifications should be sent according the to the available time 

predicted by the ordinance nr. 1, date 14.1.2020 by the Ministry of Education, Sport and Youth 

and below you will find the relative explanations/justifications to all the issues provided by the 

expert: 

1. The suggestion to make a new application for a new program of Professional Master on Marine 

Fishery, without adjusting the existing Professional Master, because reviewer thinks that proposed 

program as “Marine Aquaculture and Fishery” offers specialization on “Marine Fishery” and not 

Aquaculture (as it is suggested that more than 70% of the courses/modules are about Marine Fishery) 

does not make any sense and it is completely unargumented. First of all the FAO definition of fishery 

clearly states that a fishery is an activity leading to harvesting of fish. It may involve the capture of 

wild fish or the raising of fish through aquaculture. Thus, it is quite clear that aquaculture is a part of 

fishery and it can not be separated. General knowledge requested for experts in fishery is the same as 

for the aquaculture, thus it is not clear how the reviewer can calculate which part of the master course 

program belongs to the fishery and which one to the aquaculture. Moreover, the whole master program 
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is carefully designed in a way that through choosing elective courses a student can be more focus on 

fishery or aquaculture, whatever he or she needs. Hence, having separate master programs on marine 

fishery and aquaculture is highly unusual in Europe as most of European countries have only one 

program, called Marine fishery, Marine technology or Marine fishery and aquaculture (depending on 

different preferences for advertising) and all of them are pretty much the same as the joint master 

program Marine aquaculture and Fishery proposed by three Albanian universities. After all, it is quite 

strange that after the extensive market analysis conducted by three universities as well as by the 

partners of the Almars project, which decided that one master program in Marine aquaculture and 

fisheries is quite enough for the Albanian market, someone else suggests that is not true and that there 

should be 2 programs, one for Marine fishery and the other one for the aquaculture. Once again to point 

out, such suggestion is highly unusual and not used anywhere else in Europe. 

2. It is unclear what is a problem as within application it is clearly stated that the proposed master 

program is a re-organization of the existing one in a way that it will also include additional 2 

universities. Thus, if something is unclear we suggest to check thoroughly our application which is 

prepared according to the instruction and thus it should be very clear. 

3. It is not clear what is a problem as within an application it is clearly stated that this is a joint 

programme in a Master’s that has been jointly developed by three universities. Hence, it is not clear 

how the reviewer can say that the University of Durres and the University of Vlore are offering their 

contribution by an unqualified staff and minimal staff members as all the leaders of subjects offered 

by these 2 universities are having at least PhD and more. Thus, we suggest checking very thoroughly 

a whole application as it would surely prove that the contribution from these 2 universities is at the 

highest requested level (Please see Annex 1). 

4. Again, please have a look at the application as all the leaders of the subjects are carefully chosen as 

they are the best experts available in the Albania and highly qualified for their subject (Please see 

Annex 1 and check very thoroughly the whole application). 
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5. It is not clear what is missing as all three Senates have confirmed their willingness to participate in 

a Master study. As you know the Senat of the University is the highest university body and their 

confirmation is the part of the application (please check the documents). The regulation (Annex 2) 

attached to this application is not the Regulation of AUT and it was signed by the deans of 3 

Universities; it can guarantee the collaboration and functioning of the common program 

6. The application is prepared and finalized carefully following all the requests from the Ministry, and 

this is the usual way requested by the Ministry (Please see Annex 3). If something else is needed please 

send us the additional template of the Ministry and we will fulfill it. 

If we can contribute in any way with other details and documents that will allow approval of the 

professional master study Marine Aquaculture and Fisheries (Akuakulture dhe Peshkim Detar) we 

remain at your disposal.  

With best regards.  

Sincerely,  

Prof. Alen Soldo PhD  
Coordinator of the ALMARS project 

 

Annexes List: 

Annex 1 – Plani Mesimor i Programit te Ri te Studimit  

Annex 2 – The Signed Regulation of the Study Program/Rregullore e Studimeve te 

MP_Akuakulture dhe Peshkim Detar e nenshkruar 

Annex 3 – Shembull Plan Kalendarik dhe Silabus (Teknikat e Prodhimit ne Marikulture) 
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PLANI MESIMOR 
I 

PROGRAM TE RI TE STUDIMIT 
TE PERBASHKET MIDIS UNIVERSITETIT BUJQESOR TE TIRANES, UNIVERSITETIT TE VLORE 

DHE UNIVERSITETIT TE DURRESIT 
 

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE_MASTER PROFESIONAL (MP) 
 

ne “Akuakulture dhe Peshkim Detar” 
 

Viti I, Semestri I (1)  

Nr Modulet 
Orë 

fizike 

Orë gjithsej 
Kredite 

Pedagogu 

(E.M., Gr. Tit.) Tot. Lex. Sem. 

1 Peshkim Profesional 4 60 30 30 6 Marsida Bllaca, Dr 

2 
Anijet dhe Portet e 

Peshkimit 
4 60 30 30 6 Shkelqim Sinanaj, Dr. 

3 
Baza e Navigimit dhe 

Lundrimit Bregdetar 
3 45 30 15 5 

Osman Metalla, 

Prof.As 

4 
Stabiliteti i Anijeve te 

Peshkimit 
3 45 30 15 5 

Kristofor Lapa, 

Prof.As. 

5 Peshkim i Qendrueshem 4 60 30 30 6 
Valbona Kolaneci, 

Prof.As 

Edmond Hala, Prof. As 

 TOTALI 18 270 150 120 28  

 
Viti I, Semestri II (2)  

Nr Modulet 
Orë 

fizike 

Orë gjithsej 
Kredite 

Pedagogu 

(E.M., Gr. Tit.) Tot. Lex. Sem. 

1 
Teknikat e Prodhimit ne 

Marikulture 
4 60 30 30 6 

Rigers Bakiu, Prof.As 

Edmond Hala, Prof.As 

2 

Teknologjite e 

Perpunimit te 

Produkteve Peshkore 

4 60 30 30 6 
Elvira Beli, Prof.As. 

Enkelejda Buda, Dr. 

3 Lende me zgjedhje 3 45 30 15 5  

4 Lende me zgjedhje 3 45 30 15 5  

5 
Teze/Provim i Diplomes 

se MP 
    10  

 TOTALI 14 210 120 90 32  

 

Viti I, Semestri II (3) Lende me Zgjedhje  

Nr Modulet 
Orë 

fizike 

Orë gjithsej 
Kredite 

Pedagogu 

(E.M., Gr. Tit.) Tot. Lex. Sem. 

1 
Lundrim Elektronik 

ECDIS 
3 45 30 15 5 

Osman Metalla, Prof. 

As. 



2 

 

2 
Hidrometeorologjia 

Detare 
3 45 30 15 5 

Kristofor Lapa, 

Prof.As. 

3 
Menaxhimi i Peshkimit   

3 45 30 15 5 
Valbona Kolaneci, 

Prof. As. 

Marsida Bllaca, Dr. 

4 
Siguri Detare 

3 45 30 15 5 
Osman Metalla, Prof. 

As. 

5 Ndotja Detare 3 45 30 15 5 Ermal Xhelilaj, Dr. 

6 
Siguria ne Anije 

3 45 30 15 5 
Osman Metalla, Prof. 

As. 

7 

Teoria dhe Projektimi i 

Veglave te Peshkimit 

Industrial 

3 45 30 15 5 
Jerina Kolitari, 

Prof.As. 

Marsida Bllaca, Dr. 

8 
Toksikologjia Mjedisore 

3 45 30 15 5 
Rigers Bakiu, Prof.As. 

Elvira Beli, Prof.As. 

9 
Menaxhimi i Shendetit te 

Peshqve 
3 45 30 15 5 

Edmond Hala, Prof.As. 

Enkelejda Buda, Dr. 

10 
Ekonomia ne Peshkim 

3 45 30 15 5 
Maksim Mece, 

Prof.As. 

Ilir Tomorri, Dr. 

11 
Invazioni Biologjik dhe 

Ndryshimet Klimatike 
3 45 30 15 5 Rigers Bakiu, Prof.As. 

 TOTALI       

 

Viti I, Semestri II (4) Praktike Profesionale 

Nr Modulet 
Orë 

fizike 

Orë gjithsej 
Kredite 

Pedagogu 

(E.M., Gr. Tit.) Tot. Lex. Sem. 

1 Teze/Provim i Diplomes 

se MP 
    10  

 TOTALI     10  

 

 
Ne perfundim te moduleve te detyrueshme, 7 module/40 kredite, studentet duhet te 

zgjedhin 2 module me zgjedhje/10 kredite. 
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Kreu I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Kuadri ligjor 

Rregullorja e programit të studimit “Master Profesional” te perbashket midis Universitetit Bujqesor 

të Tiranës, Universitetit “Ismail Qemali” Vlore dhe Universitetit “Aleksander Moisiu” Durrës, në 

“Akuakulturë dhe Peshkim Detar” ofruar nga "Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit" bazohet 

në: 

1 Ligjin nr. 80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet  e arsimit të 

lartë në republikën  e shqipërisë"; 

2 Statutin e Universitetit Bujqësor të Tiranës; 

3 Rregullorja e studimeve e Universitetit Bujqësor të Tiranës; 

4 Rregullorja e brendshme e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit; 

5 Rregullorja e brendshme e Departamentit të Akuakulturës dhe Peshkimit 

Neni 2 

Qëllimi i rregullores; 

1 Rregullorja përcakton rregullat për mësimin dhe vlerësimin e studentëve, hartimin dhe 

përmirësimin e programeve mësimore, mbështetjen e studentëve, si dhe kornizën për 

sigurimin e cilësisë. 

Neni 3 

Misioni në mësimdhënie; 

 Garantojmë mundësi për studentët të fitojnë një formim universitar profesional solid, 

teorik dhe praktik, të nivelit të specialistit, në fushën e peshkimit detar, i cili përfshin një 

gamë të gjerë të punimeve ne disiplinat e shkencave biologjike, duke filluar qe nga 

shumëllojshmëria e organizmave detarë deri te shpërndarja e tyre, karakteristikat, 

marrëdhëniet e ndërsjella dhe ndërveprimet me mjedisin detar. Më tej, vëmendje e 

veçantë i kushtohet çështjeve te lidhura me problematikat praktike të peshkimit, si 

biologjia e organizmave subjekt peshkimi, shfrytëzimi dhe mbrojtja e burimeve detare të 

rinovueshme, përdorimi i mjeteve dhe veglave të peshkimit, anijeve, porteve të peshkimit, 

akuakultura peshkut dhe organizmave të tjerë, teknologjia e përpunimit të peshkut, 

tregetimi i peshkut dhe organizimi tregtar i peshkimit detar.  
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Neni 4 

Organizimi i vitit akademik 

1. Viti akademik organizohet në 2 semestra, me 15 javë secili. Ngarkesa javore në auditor e 

studentit varion në kufijtë 20-25 orë mësimore 50 minutëshe në javë. Semestri i pare perfshin 

28 ECTS, ndersa semestri i dyte perfshin 32 ECTS (bashke me Provimin e Diplomes); 

Neni 5 

Organizimi i programit të studimit 

Programi e ciklit të dytë është i organizuara në 1 vit akademike dhe përfshin 60 ECTS; 

 Programi i studimit përfshin module të detyruara dhe  me zgjedhje; 

 Studentët diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose teze. Departamenti harton 

programin e provimit të formimit, i cili miratohet nga Dekani; 

 Në përfundim të programit të ciklit të parë, lëshohet diploma: "Master Profesional" i 

Përbashkët, "Akuakulturë dhe Peshkim Detar”. 

KREU II 

2.1. STRUKTURA E PROGRAMIT TË STUDIMIT MASTER PROFESIONAL I PERBASHKET 

"AKUAKULTURË DHE PESHKIM DETAR " 

Neni 6 

Kreditet sipas Sistemit Europian të Transferimit të Krediteve (ECTS) 

1. Krediti i formimit të arsimit të lartë i referohet ECTS-së dhe shpreh volumin e punës 

mësimore për arritjen e rezultateve të pritshme mësimore.  

2. Një krediti i korrespondojnë 25 (njëzet e pesë) orë mësimore pune të studentit. 

3. Vëllimi mesatar i punës së kryer gjatë një viti studimesh, me kohë të plotë, është 60 

(gjashtëdhjetë) kredite ose 1500 (njëmijë e pesëqind) orë mësimore pune të studentit, të 

cilat përfshijnë orë në auditor dhe orë pune të pavarur të tij.  

4. Orët për punë të pavarur të studentit zënë jo më pak se gjysmën e fondit të përgjithshëm 

të 1500 (njëmijë e pesëqind) orëve mësimore vjetore.  

5. Kreditet korresponduese për çdo veprimtari formuese fitohen nga studentët vetëm për 

vlerësim pozitiv, në verifikimin përfundimtar të dijeve të fituara prej tyre.  

 

 

 

 

 

 

Neni 7 

Objektivat formues dhe kompetencat profesionale.  
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1. Objektivat formuese të programit synojnë të përgatisin një specialist të formuar në 

akuakulture dhe peshkim detar, të aftë që: 

a) Të jetë i aftë të implementoj dhe menaxhoj një sistem prodhimi në akuakulturën 

detare, qoftë për majmëri apo për larvikulturën e specieve detare.  

b) Të jetë i aftë të menaxhoj parandalimin e sëmundjeve të specieve me interes për 

akuakulturë detare/mitilikulturën në sistem e prodhimit në akuakulture.  

c) Të jete i aftë të mirëmenaxhoj situata të ndryshme të ekuilibrit, stabilitetit të anijeve te 

peshkimit në kushte të ndryshme lundrimi dhe shfrytëzimi.  

d) Të ketë informacionin e duhur se si një port peshkimi duhet të planifikohet, dizenjohet 

dhe menaxhohet në përputhje me mjediset fizike dhe biologjike bregdetare.  

e) Të jetë i aftë të marrë pjesë në implementimin e planeve të menaxhimit të peshkimit 

artizanal dhe atij në shkallë të gjerë.  

f) Të arrij të punoj në mënyrë të pavarur për vlerësimin e cilësisë së ujit dhe bentosit në 

zonat e dedikuara për zhvillimin e akuakulturës dhe peshkimit detar.  

g) Te jete i afte te vleresoj impaktin e specieve invazive perballe parashikimeve te 

ndryshimeve klimatike.  

h) Të jetë në gjendje të zgjidhë detyra kryesore lidhur me perzgjedhjen e rruges se 

sigurtë dhe ekonomike të anijes, të kontrollojë dhe përcaktojë vendndodhjen e anijes 

në çdo kohë, të parashikojë dhe zgjidhë situatat e mundshme lundrimore gjate 

peshkimit ne det. 

i) Të jetë i aftë të shpjegojë dhe të zbatojë teknikat bazë të operacioneve të 

emergjencave në anije dhe veprimet që kryhen në përdorimin e paisjeve dhe mjeteve 

për sigurinë e jetës, anijes dhe mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja. 

 

2. Kompetencat profesionale janë: 

a) Administrim dhe manaxhim i fermave të akuakultures deatre, linjave apo fabrikave të 

perpunimit te produkteve me origjine detare.  

b) Ekspertizë këshillimi apo asistence profesionale (consulting) si specialist i pavaruar 

ose nën drejtimin e specialistit të nivelit të lartë), për fermerët e akuakultures, për 

sigurinë dhe vetvlerësimin e cilësisë së prodhimit, për hartimin e planeve të biznesit 

dhe aplikimet për fonde në kuadër të skemave të Qeverisë ose të BE, për tregtimin e 

produkteve me origjine detare, te siguruara nga akuakultura detare apo peshkimi 

detar.  

c) Ekspertizë si nëpunës ose i punësuar në institucionet e sektorit publik, qendror, 

rajonal dhe lokal, në pozicione pune që parashikojnë veprimtari administrative dhe 
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teknike të lidhur me sektorin e akuakultures detare, peshkimit profesional apo edhe 

peshkimit artizanal.  

d) Drejtim dhe manaxhim të organizatave jo-fitimprurëse të orientuara në fushën e 

mbrojtjes mjedisore dhe zhvillimit te qendrueshem, perfshire ketu akuakulturen detare 

dhe peshkimin e qendrueshem.  

e) Aftësi për të implementuar politikat e peshkimit ne nivel nderkombetar dhe kombetar, 

tregun dhe ekonomine blu si edhe ne skenaret e ndryshme qe lidhen me menaxhimit e 

sistemeve te prodhimit ne akuakulture, peshkimin profesional dhe aspekte te 

teknologjive mbeshtetese.  

f) Aftësi për të hartuar plane biznesi dhe për vlerësimin e gjendjes ekonomike financiare 

të sipërmarjes në akuakulture dhe peshkim detar. 

 

Neni 8 

Veprimtaritë formuese dhe komponentët mësimorë të programit të studimit.  

1. Veprimtaritë formuese, që karakterizojnë një programin e studimit, përbëhen nga 

komponentët mësimorë, të cilët ndahen në: 

a. mësim në auditor, si leksione, seminare, lëndë individuale artistike, ushtrime, 

laboratorë, forma të kontrollit të vazhdueshëm dhe seanca të praktikave mesimore, 

të zhvilluara në auditor;  

b. studim individual, si studim e punim relacionesh, detyrash apo projektesh;  

c. përgatitje për provime;  

d. përgatitje për provimin e diplomës; 

e. veprimtari të tjera, si praktika mesimore pranë subjekteve publike ose private. 

2. Ndarja e orëve mësimore në auditor në orë për leksione, seminare, lëndë individuale 

artistike, ushtrime e laboratorë për çdo disiplinë, përcaktohet në planin mësimor të 

programit të studimit, në bazë të krediteve, që ka secili modul.  

a. Frekuentimi i veprimtarive formuese (leksione, seminare, ushtrime, punë 

laboratorike) është i detyrueshëm në masën 80% për programet e studimeve te 

Masterit Profesional. Studentët, të cilët nuk plotësojnë këtë masë frekuentimi, 

humbasin të drejtën për të zhvilluar provimin në atë modul-disiplinë. Studenti e 

rifiton këtë të drejtë në vitin akademik pasardhës duke plotësuar pjesën e mbetur 

të frekuentimit. 
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b. Struktura mësimore dhe plani mësimor, hartohen në fillim të çdo viti akademik 

dhe miratohen nga Dekani i FBM. Plani mësimor përfshin, modulet, raporti teori-

praktikë dhe numrin e ECTS. Mbi bazën e planit mësimor hartohet orari mësimor. 

c. Programet mësimore hartohen për çdo modul, sipas modelit të VKM Nr. 41, datë 

24. 01. 2018 "Për elementët e Programeve të Studimit të Ofruara nga Institucionet 

e Arsimit të Lartë. (Aneksi 1); 

d. Programet hartohen nga titullari i modulit ose grup pedagogësh, shqyrtohen në 

departament dhe miratohen nga përgjegjësi i departamentit dhe Dekani i FBM. 

e. Pedagogu harton planin kalendar, në pëpruthje me programin e modulit në fillim 

të çdo semestri. Plani kalendar përfshihet edhe në programin e modulit. 

 

Neni 9 

Kategoritë e veprimtarive formuese, që karakterizojnë Programin e Masterit Profesional (te 

perbashket midis Universiteteve).  

 

1 Programi i studimit Master Profesional "Akuakulturë dhe Peshkim Detar" përbëhet nga 

veprimtari formuese, të cilat realizohen me kredite ECTS.  

2 Veprimtaritë formuese grupohen në kategoritë e mëposhtme:  

a. Lëndë karakterizuese (B), që lidhen me veçoritë e programit të studimit dhe japin një 

formim specifik, sipas karakteristikave të tij dhe përfshijnë 50 - 65 %; ECTS;  

b. Lëndë ndërdisiplinore dhe/ose integruese (C) në një ose më shumë grupe disiplinash, 

të ngjashme dhe/ose integruese me disiplinat karakterizuese, profile të programit dhe 

grup-lëndë me zgjedhje dhe përfshijnë 5 - 10 % ECTS;  

c. Lëndë plotësuese (D), të fokusuara në përftimin e aftësive në gjuhë të huaj, aftësive 

informatike dhe telematike, aftësive komunikuese e prezantuese, aftësive që 

lehtësojnë hyrjen në tregun e punës dhe në praktikat profesionale të zhvilluara pranë 

subjekteve publike e private, sipas marrëveshjeve të përbashkëta, të nënshkruara për 

këtë qëllim dhe përfshijnë 10 - 15% ECTS;  

d. Detyrime përmbyllëse (E), që lidhen me përgatitjen e tezës së diplomës ose me 

provimin përfundimtar dhe përfshijnë 10 - 15 % ECTS.  

3 Veprimtaritë formuese mund të jenë:  

a. të detyrueshme;  

b. të zgjedhura nga vetë studentët, ndërmjet atyre të ofruara në kurikulën e Programi të 

Studimit 
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Neni 10 

Plani mësimor 

1 Në planin mësimor të çdo programi studimi përcaktohen:  

a. lëndët e programit të studimit, të ndara sipas kategorive të veprimtarive formuese, si 

dhe në vite e semestra; 

b. kreditet përkatëse. 

Neni 11 

Kuotat e pranimit dhe grupet mësimore 

1. Departamenti i propozon Dekanit të FBM-së kuotat e lira për regjistrimet e reja të studentëve, 

sipas përcaktimeve në rregulloren e UBT-së dhe FBM-së.   

2. Kurset dhe grupet mësimore: 

a. Mësimi zhvillohet mbi bazë grupi e kursi. Grupi përbën formacionin bazë me të cilin 

realizohen të gjitha format e punës mësimore. Si rregull, numri i studentëve në 

seminar është 20, në laboratore është 15 dhe në praktika 15.  Numri i studentëve në 

leksion është deri në 2 grupe seminari; 

b. Kursi përbën një formacion më të gjerë ku përfshihen disa grupe mësimore me të cilët 

zhvillohen vetëm leksionet me program të njëjtë të lëndës. 

c. Ndarja e studenteve në grupe evidentohet në regjistrat e vitit akademik. 

d. Në fillim të çdo viti të ri akademik, sekretaria mësimore bën regjistrimin e studentëve, 

të përcaktuar në rregulloren e studimeve të UBT dhe paguajnë tarifën e shkollimit; 

 

 

 

 

 

Neni 12 

Programi lëndor (syllabus-et) 

1 Modeli i programit të lëndës, që përdoret për hartimin e syllabus-eve, përmban të gjithë 

elementët sipas përcaktimeve dhe modeleve në fuqi. 
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2 Programi mësimor i modulit hartohet nga titullari i modulit, ose grup lektorësh, konsultohet 

në njësinë bazë përgjegjëse për programin përkatës të studimit dhe miratohet nga përgjegjësi i 

departamentit dhe dekani fakultetit. Pjesë e programit të modulit është dhe plani kalendar. 

 

Neni 13 

Diploma dhe suplementi 

1 Diplomat, që lëshohen në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë, shoqërohen 

me suplementin e diplomës (Aneksi 2).  

2 Suplementi i diplomës është hartuar në përputhje me kërkesat e Hapësirës Evropiane të 

Arsimit të Lartë dhe përshkruan natyrën, nivelin, përmbajtjen dhe rezultatet e studimeve që 

janë kryer nga mbajtësi i diplomës, si dhe fushën e punësimit (Aneksi 3). 

 

Neni 14 

Orari mësimor 

Koha dhe auditori i zhvillimit të mësimit përcaktohen në orarin e mësimeve, i cili hartohet nga 

FBM në fillim të çdo semestri dhe shpallet nga sekretaria mësimore një javë para fillimit të 

mësimit. Orari është i detyrueshëm të respektohet nga studentët dhe pedagogët. 

 

Neni 15  

Regjistri i pedagogut 

1 Regjistri i pedagogut është dokument zyrtar ku evidentohet zhvillimi i orëve të mësimit nga 

pedagogët. 

2 Rregjistri i pedagogut është dokument shtetëror bazë për të evidentuar frekuentimin dhe 

rezultatet e studentit. Çdo pedagog është i detyruar të shënojë në regjistër emërtimin e 

disiplinës, veprimtaritë formuese të zhvilluara, të pasqyrojë saktë mungesat dhe rezultatet e 

studentëve. 

3 Regjistri i pedagogut është dokumenti zyrtar që vërteton ngarkesën e përballuar nga 

pedagogu në sistemin me kohë të plotë. 

4 Regjistri i pedagogut kontrollohet dhe vërtetohet nga përgjegjësi i departamentit. 

5 Ky dokument ruhet dhe një fotokopje e tij dorëzohet në department dhe njësitë përgjegjëse të 

fakultetit/universitetit për të vërtetuar kryerjen e proçesit mësimor, si dhe për efekt pagese në 

rast të tejkalimit të normës. 



Rregullore e Programit të studimit MP “Akuakulturë dhe Peshkim Detar” 



KREU III 

KONTROLLI I DIJEVE DHE INSTRUMENTET E VLERËSIMIT 

Neni 16  

Format e vlerësimit 

1 Vlerësimi i studentit ndahet në dy pjesë: (a) vlerësimi i vazhduar gjatë vitit për elementët e 

përcaktuar në programin e modulit, si dhe (b) vlerësimi përfundimtar. Vlerësimi i vazhduar 

gjatë vitit përfaqëson deri në 40% të vlerësimit total. Përcaktimi i raporteve mes vlerësimit të 

vazhduar gjatë vitit dhe vlerësimit përfundimtar bëhet nga pedagogu/pedagogët në programin 

e modulit dhe miratohet para fillimit të çdo viti akademik nga përgjegjësi i departamentit. 

Studentët duhet të njoftohen nga pedagogu i modulit, që në fillim të semestrit, për raportin që 

zë vlerësimi vjetor ndaj vlerësimit të përgjithshëm të vitit akademik.   

Neni 17 

Mënyrat e kontrollit të dijeve 

1 Mënyrat e kontrollit të dijes (provim ose kolokium) përcaktohen në programin e modulit dhe 

planin mësimor të studimeve. 

2 Provimi është forma kryesore për vlerësimin e dijeve të përvetësuara nga studenti gjatë 

zhvillimit të kursit teorik dhe praktik të modulit-disiplinës. 

a. Kontrolli i dijeve bëhet:  

b. me shkrim;  

c. me gojë, ose  

d. i kombinuar.  

3 Departamenti përcakton nëse pjesa me shkrim e provimit mund të jetë përcaktuese apo 

eleminuese. Mënyra e organizimit të provimit është në funksion të natyrës së disiplinës. Ai 

përcaktohet nga pedagogu titullar i lëndës, mbështetur në programin e lëndës dhe miratohet 

nga përgjegjësi i departamentit. 

4 Modalitetet e organizimit të kontrollit të dijeve, shprehen në programin e lëndës dhe i bëhen 

të njohura studentit në fillim të vitit/semestrit ku zhvillohet moduli. 

5 Në format e kontrollit me shkrim përdoret sistemi i vlerësimit me pikë, rezultati i të cilit, 

detyrimisht, kthehet në notë.  

6 Në formën e kontrollit me shkrim, provimet bëhen të sekretuara. 

 

 

 

Neni 18  

Parakushtet për hyrje në provim 

1 Studenti ka të drejtë të paraqitet në provimin e një lënde/moduli kur ka ka plotësuar kriteret 

detyruese të vendosura për atë lëndë (detyrat, projektet, masën e frekuentimit të elementëve 

mësimorë), të parashikuara në planin mësimor dhe në masën e përcaktuar në këtë rregullore 

dhe atë të FBM-së.   
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2 Elementët e kontrollit të dijeve dhe masa e tyre në % janë parashikuar në rregulloren e FBM 

dhe shprehen në programet e çdo moduli. Ato janë: pjesëmarrja në leksione dhe seminare 

(10%); testimet e ndërmjetme (20%), detyrë kursi (10%), provim përfundimtar (60%).  

3 Kontrolli i dijeve për modulin përkatës realizohet në dy faza:  

a.  Kontrolli i fazës së parë përfshin kontrollin gjatë procesit mësimor, ku kontrolli i 

dijeve realizohet përmes pjesëmarrjes dhe angazhimit të studentit në leksione, 

seminare, ushtrime, punët laboratorike, detyrat me shkrim (provimet ndërmjetëse), 

detyrat e kursit, projektet e kursit, praktikën mësimore etj. 

b. Pavarësisht sasisë së pikëve të realizuara, studenti që ka munguar apo është vlerësuar 

negativisht në detyrat e kursit, projekte kursi, apo në praktikën mësimore, është i 

detyruar t’i shlyejë ato në javën e fundit të zhvillimit të procesit mësimor. Nëse 

vlerësohet negativisht, ai humbet të drejtën e hyrjes në provim. 

3 Studenti përfiton të drejtën për tu paraqitur në provim, kur shlyerja e detyrimeve dhe 

vlerësimi i vazhduar është e konfirmuar nga pedagogu në pasqyrën e rezultateve të 

detyrimeve që plotësohet në përfundim të proçesit mësimor para fillimit të sezonit të 

provimeve. 

4 Studentët që kanë humbur të drejtën e hyrjes në provim për shkak të mosrealizimit të detyrës 

apo projektit të kursit kanë të drejtë të bëjnë shlyerjet e tyre ne muajin shtator, sipas grafikut 

të vendosur nga Dekanati. 

5 E lejon grafiku i ndërvarësisë së lëndëve. 

6 Ka paguar tarifën e shkollimit. 

 

Neni 19 

Sezonet e Provimeve dhe riprovimeve 

1 Provimet zhvillohen brenda periudhave të caktuara në strukturën mësimore të vitit akademik. 

Datat e tyre propozohen nga sekretaritë mësimore në bashkëpunim me departamentet, 

miratohen nga Dekani dhe shpallen jo më vonë se katër javë para fillimit të sezonit. 

2 Provimet zhvillohen në këto sezone: 

• sezoni i provimeve të dimrit, i cili zhvillohet pas përfundimit të semestrit të pare; 

• sezoni i provimeve të verës, i cili zhvillohet pas përfundimit të semestrit të dytë; 

• sezoni i provimeve të vjeshtës, i cili zhvillohet në muajin shtator; 

• Sezonet plotësuese (një javë në muajin Janar dhe një javë në muajin Prill). Të drejtën 

për të hyrë në provim në sezone plotësuese, e ka studenti që mbart provime, pasi ka 

kryer regjistrimin, sipas rregullave. 

3 Nëse studenti nuk ka shlyer detyrimet e lëndës në kohën normale të zhvillimit të saj, ai duhet 

t’i shlyejë ato para fillimit të sezonit të provimeve, në periudhën e shpallur nga Dekani. 
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4 Studenti, nuk lejohet të hyjë më shumë se një herë në provimin e një lënde, brenda një sezoni. 

Studenti nuk mund të hyjë në të njëjtën ditë në dy provime në lëndë të ndryshme.  

5 Afatet e përcaktuara për provimet dhe riprovimet janë të detyrueshme për zbatim si nga 

pedagogët, ashtu dhe nga studentët 

6 Për studentët përsëritës të sistemit Master Profesional, ridhënia e provimeve për modulet e 

pashlyera, bëhet gjatë vitit në vazhdim në sezonet e rregullta dhe sezonin e vjeshtës. 

 

Neni 20 

Organizimi i Provimeve 

 

1. Provimet zhvillohen në datën, auditorin dhe orën e caktuar, të cilat reflektohen në grafikun e 

provimeve, të shpallur katër javë, para fillimit të sezonit. 

2. Në raste të jashtëzakonshme, për arsye madhore, në pamundësi të zhvillimit të provimit ditën 

e caktuar, dekani, me urdhër me shkrim, e anullon dhe cakton një datë të mëvonshme e cila u 

bëhet e njohur studentëve. Për çdo vendim të tillë dekani njofton Rektoratin. Provimet 

organizohen mbi bazë kursi ose grupi mësimor.   

Neni 21 

Komisionet e provimeve 

1. Komisioni i provimit përcaktohet nga Përgjegjësi i Departamentit në bashkëpunim me Zv. 

Dekanin për mësimin dhe miratohet nga Dekani i Fakultetit. Nëse njëri nga pedagogët nuk 

mund të marrë pjesë në provim, ose kur përgjegjësi i departamentit e gjykon, ai përcakton 

pedagogun që do ta zëvendësojë, sipas rregullave të këtij paragrafi. Në rast pamundësie 

zëvendësimi, me propozim të dekanit dhe miratim të Rektorit, provimi shtyhet jashtë sezonit 

brenda 5 ditëve nga përfundimi i tij. 

Neni 22  

Zhvillimi i provimit 

1 Përgjegjësi i Departamentit merr masat e nevojshme për organizimin dhe zhvillimin e 

provimeve konform rregullave të përcaktuar në këtë rregullore dhe Rregulloren e brendshme 

të FBM. 

2 Provimet zhvillohen në orën, datën dhe auditorin e caktuar nga sekretaria mësimore, të cilat 

reflektohen në orarin e provimeve, të shpallur katër javë para fillimit të sesionit. 

3 Në raste të jashtëzakonshme, në pamundësi të zhvillimit të provimit ditën e caktuar, Dekani, 

me urdhër me shkrim, e anullon dhe cakton një datë të mëvonshme brenda sezonit apo jashtë 

tij, e cila u bëhet e njohur studentëve. 
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4 Komisioni i provimit të një lënde përbëhet nga jo më pak se dy anëtarë: titullari i lëndës dhe 

pedagogë të tjerë të përfshirë në mësimdhënien e lëndës. Nëse lënda është zhvilluar nga një 

pedagog, përgjegjësi i departamentit cakton një anëtar tjetër të stafit akademik të afërt me atë 

disiplinë. Nëse titullari i lëndës ose pedagogët e përfshirë në mësimdhënie, për arsye madhore 

nuk mund të marrin pjesë në provim, përgjegjësi i departamentit cakton, me shkrim, 

pedagogët që do t'i zëvendësojnë dhe njofton Dekanin. 

5 Ndalohet hyrja në provim e personave të jashtëm, qofshin dhe anëtarë të personelit të 

Universitetit, me përjashtim të drejtuesit të departamentit, e persona të tjerë të autorizuar me 

shkrim nga Dekani/Rektori për të kryer kontroll. 

6 Studenti është i detyruar të paraqitet në provim me librezën e studentit. Në të kundërt ai nuk 

lejohet të futet në provim dhe pasojat rëndojnë mbi studentin. Në përfundim të provimit, 

komisioni plotëson librezen e studentit me notën e vlerësimit me numër e me fjalë, duke u 

firmosur nga çdo anëtar i komisionit. 

7 Në provim nuk lejohet mbajtja dhe përdorimi i celularëve. Studenti që në provim përdor 

forma e mjete të palejueshme, përjashtohet nga provimi. 

8 Provimet me shkrim bëhen të sekretuar dhe zgjasin deri 2 orë. Pas dhënies së tezës në 

provimin me shkrim nuk lejohet futja në provim e studentëve të tjerë të grupit apo kursit 

përkatës. 

9 Gjatë provimit mund të lejohet përdorimi i mjeteve ndihmëse. Sistemi i pikëve dhe 

konvertimi përkatës me notë, që përdoret në provimin me shkrim, i bëhet i njohur studentit 

para fillimit të provimit. 

10 Kohëzgjatja e një provimi me gojë është jo më shumë se 30 minuta për çdo student. 

11 Anëtarët e komisionit të provimit të disiplinës mbikëqyrin zhvillimin korrekt të provimit gjatë 

gjithë kohës nga dhënia e tezës deri në përfundimin e provimit. 

12 Tezat e provimit, në të gjitha rastet e kontrollit, hartohen nga titullari i lëndës, firmosen nga 

anëtarët e komisionit të provimit dhe miratohen e nënshkruhen nga përgjegjësi i departamenti 

13 Për çdo provim hartohen teza alternative dhe zgjedhja e tezës që u jepet studentëve bëhet në 

prani të komisionit te provimit nga studentet; 

14 Gjatë zhvillimit të provimit nuk lejohet ndërrim teze. 

Neni 23 

Ndërprerja e Zhvillimit të provimit 

1. Provimi nderpritet kur studenti kërkon t'i imponohet, ose të kërcënojë me forma të ndryshme 

anëtarët e komisionit.  

2. Kur ndaj anëtarëve të komisionit të provimit ushtrohet dhunë nga studenti (apo nga ndonjë 

person tjetër i porositur prej tij). Në këto raste kërkohet ndihma autoriteteve drejtuese të 

Departamentit dhe Fakultetit dhe nëse është e nevojshme deri tek organet e ruajtjes së rendit 

publik për rivendosjen e kushteve normale të zhvillimit të provimit. 
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Neni 24 

Rezultatet e provimeve 

1 Studenti, që për çfarëdo arësye nuk paraqitet në provimin ose kolokiumin e një disipline, 

humbet të drejtën e provimit dhe konsiderohet mbetës për atë disiplinë në atë sezon. 

Gjithashtu, studenti vlerësohet mbetës kur: 

a. Nuk është përgatitur; 

b. Tërhiqet nga provimi; 

c. kopjon ose mashtron me mjete ndihmëse jo të lejueshme (në këtë rast përjashtohet 

nga provimi); 

d. Pengon zhvillimin e rregullt të provimit ose të kolokiumit përjashtohet nga provimi 

ose kolokiumi. 

2 Studenti nuk lejohet të mbrojë diplomën, në qoftë se nuk ka shlyer të gjitha detyrimet e vitit 

të fundit si dhe ato të mbartura. 

3  Studenti merr vlerësimin kalues në një lëndë kur: 

a. ka plotësuar të gjitha parakushtet e përcaktuara sipas programit mësimor; 

b. vlerësohet me notë kaluese sipas formës së kontrollit që parashikon programi. 

4 Shkalla e përvetësimit të programit mësimor vlerësohet me sistemin prej dhjetë notash. Nota 

kaluese më e ulët është nota 5 (pesë). 

5 Nga 1 deri ne 44 pikë vlerësimi përfundimtar ështe nota 4 (kater). 

6 Kur studenti arrin të grumbullojë 45 pikë në vlerësimin total, (dmth vlerësimi i vazhduar + 

vlerësimi në provimin përfundimtar), vlerësohet kalueshëm. 

Neni 25 

Shpallja e rezultateve të provimit 

1 Rezultatet e provimit hidhen në sistem nga komisioni i provimit brenda ditës kur provimi 

është me gojë dhe brenda 10 ditëve (të punës) nga data e kryerjes së provimit kur provimi 

është me shkrim ose me shkrim dhe gojë. 

2 Pas shpalljes se rezultateve (hedhjes së tyre në sistem) studentët kanë detyrimin e leximit të 

notës së tyre në sistem dhe kontestimit të mundshëm të notës brenda dy ditëve (48 orë). Në të 

kundërt nota konsiderohet përfundimtare dhe komisioni ka detyrimin të bëjë mbylljen 

përfundimtare të proces verbalit në system brenda dy diteve. Pas 14 diteve (nga data e 

provimit) sistemi nuk gjeneron më process verbalin per ate modul. 

3 Në rastet e hedhjes së gabuar të notave/notës nga ana e komisionit, në lidhje me vlerësimin e 

studentit, komisioni ka detyrimin të verifikojë dhe bëjë korektimin vetëm brenda kohës prej 

14 ditesh. 
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4 Mbasi rezultati është hedhur dhe pranuar në sistem, dhe ka kaluar afati kohor i 14 diteve, 

sistemi mbyllet dhe komisioni nuk ka më të drejtë të bëjë ndryshim. 

5 Në raste të jashtëzakonshme mbas ketij afati kohor, komisioni i paraqet një kërkesë me 

shkrim përgjegjësit të departamentit ku zhvillohet moduli për ndryshimin e notës së 

pretenduar dhe me miratimin e dekanit të fakultetit korrigjohet nota në sistem nga IT e 

fakultetit. Procesverbali i korrigjuar arshivohet në ZSS. 

6 Mbas hedhjes përfundimtare në sistem të notave, komisioni printon pasqyrën përfundimtare 

të rezultateve të provimit, i plotëson me firmat e nevojshme, e dorëzon në Departament, për 

tu përcjellë më tej, sipas hallkave deri në ZSS. 

Neni 26  

Ankimimi 

1 Komisioni shpall rezultatet e vlerësimit, para plotësimit të dokumentacionit në sistem në 

formën përfundimtare. Studenti ka të drejtë të sqarohet për çdo paqartësi nga ana e tij, ose të 

kundërshtojë rezultatin e marrë. Komisioni i provimit është i detyruar të sqarojë studentin në 

lidhje me vlerësimin e bërë, duke ballafaquar përgjigjet e dokumentuar të studentit me tezën e 

zgjidhur. 

2 Studenti ka të drejtë të ankohet, në rast se ndaj tij janë shkelur rregullat proçeduriale gjatë 

zhvillimit të provimit, ose nëse nuk është dakord me vlerësimin e bërë.  

a. Studenti ka të drejtë të ankohet për shkelje të rregullave të zhvillimit të provimit.  

i. Ankesa i paraqitet me shkrim përgjegjësit të departamentit brenda ditës së 

zhvilllimit të provimit. 

ii. Përgjegjësi i departamentit nëse verifikon shkelje të korrigjueshme, në 

bashkëpunim me komisionin e provimit, bëjnë korrigjimet e duhura, duke 

vënë në dijeni Dekanin e FBM. 

iii. Në rast se përgjegjësi i departamentit e gjykon se e ka të pamundur të marrë 

vendim, i propozon dekanit, i cili pasi është njohur me të gjithë procedurën 

merr vendim. Nëse ai e gjen të drejtë ankesën e studentit, anullon provimin 

dhe merr vendim për rizhvillimin e provimit. 

b. Studenti ka të drejtë të ankohet për rezultatin përfundimtar të provimit.  

i. Ankesa i paraqitet me shkrim përgjegjësit të departamentit në momentin e 

mosrënies dakord me rezultatin e provimit.  

ii. Përgjegjësi i departamentit, pasi konsultohet edhe me pedagogun e modulit, 

përcakton nëse ankesa e studentit është e drejtë apo jo dhe merr vendimin 

përkatës. Vendimi i marrë i komunikohet studentit dhe për këtë informohet 

Dekani. 

iii. Në rast se vërtetohen praktika që bien ndesh me dispozitat e kësaj rregulloreje, 

atëherë me propozim të Përgjegjësit të Departamentit, Dekani vendos për 
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ndryshimin e Komisionit dhe për ridhënien e provimit/kolokiumit brenda ditës 

ose të nesërmen pas përfundimit të tij. 

Neni 27 

Riprovimet dhe mbartja 

Studenti në sistemin e studimeve me kohë të plotë i vlerësuar mbetës në dy sezonet e 

rregullta të provimeve (të dimrit dhe të verës), ka të drejtë: 

a. Që në sezonin e vjeshtës të perdorë të gjitha datat e shpallura nga Fakulteti. Numri i 

provimeve të mundshme për tu shlyer në këtë sezon është 50% e numrit total të 

moduleve të secilit vit akademik. Nese numri i moduleve te nje viti akademik eshte 

tek, numri i datave te provimeve eshte 50%+1. 

b. Pas shpalljes së datave të provimeve të vjeshtës nga dekanati, studentët duhet të 

paraqesin kërkesën me shkrim pranë sekretarisë se departamenteve, ku të 

specifikohet moduli që kërkon të shlyejë dhe datën e shlyerjes së tij. 

c. Numri minimal i krediteve për të kaluar në vitin akademik pasardhës, për të gjitha 

ciklet e studimit, përcaktohet në rregulloren e FBM  

 

Neni 28 

Diplomimi i studentëve të programit të ciklit të dytë "Master Profesional" me provim 

formimi 

 

1 UBT-ja organizon tre sezone për provimet e formimit në verë, vjeshtë dhe dimër. Datat e 

zhvillimit të provimeve sipas sezoneve përkatëse, përcaktohen nga dekani i fakultetit. 

2 Programi i provimit të formimit është i përgjithshëm, me tematika nga fushat kryesore që 

mbulon programi i studimit. Programi hartohet nga stafi i njësisë bazë, miratohet nga Përgjegjësi 

i Departamentit, si dhe Dekani i Fakultetit. Programi shpallet, në faqen e internetit të UBT-së, 

dhe u bëhet i ditur studentëve, sipas programit të studimit (Aneksi 4). 

3 Provimi realizohet përpara një komisioni të posaçëm, të përbërë nga pedagogë të 

departamenteve te Universiteteve te perfshire ne kete Program Studimi, të fushave që mbulon 

programi i provimit. Anëtarët e komisionit propozohen nga departamentet përkatëse dhe 

miratohen nga dekani. Kryetari i komisionit përgjithësisht është Përgjegjësi i Departamentiti. Ai 

respekton në çdo rast, për secilin student procedurën dhe rregullat përkatëse të vendosura nga 

dekanati. 

4 Teza e provimit përmban pyetje nga të gjitha fushat që përfshihen në programin e provimit. 

Tezat e provimit të formimit hartohen nga anëtarët e komisionit, të cilët i përzgjedhin pyetjet 

nga fondi i krijuar në përputhje me peshën specifike të çdo fushe, firmosen nga përgjegjësi i 

Departamentit dhe miratohen nga Dekani i fakultetit. 
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Neni 28 

Diplomimi i studentëve të programit të ciklit të dytë "Master Profesional" me provim formimi 

 

1 UBT-ja organizon tre sezone për provimet e formimit në verë, vjeshtë dhe dimër. Datat e zhvillimit 

të provimeve sipas sezoneve përkatëse, përcaktohen nga dekani i fakultetit. 

2 Programi i provimit të formimit është i përgjithshëm, me tematika nga fushat kryesore që mbulon 

programi i studimit. Programi hartohet nga stafi i njësisë bazë, miratohet nga Përgjegjësi i 

Departamentit, si dhe Dekani i Fakultetit. Programi shpallet, në faqen e internetit të UBT-së, dhe u 

bëhet i ditur studentëve, sipas programit të studimit (Aneksi 4). 

3 Provimi realizohet përpara një komisioni të posaçëm, të përbërë nga pedagogë të departamenteve te 

Universiteteve te perfshire ne kete Program Studimi, të fushave që mbulon programi i provimit. 

Anëtarët e komisionit propozohen nga departamentet përkatëse dhe miratohen nga dekani. Kryetari 

i komisionit përgjithësisht është Përgjegjësi i Departamentiti. Ai respekton në çdo rast, për secilin 

student procedurën dhe rregullat përkatëse të vendosura nga dekanati. 

4 Teza e provimit përmban pyetje nga të gjitha fushat që përfshihen në programin e provimit. Tezat e 

provimit të formimit hartohen nga anëtarët e komisionit, të cilët i përzgjedhin pyetjet nga fondi i 

krijuar në përputhje me peshën specifike të çdo fushe, firmosen nga përgjegjësi i Departamentit dhe 

miratohen nga Dekani i fakultetit. 

5 Provimi organizohet me gojë. Rregullat e tjera që kanë të bëjnë me mënyrën e organizimit të 

provimit të formimit, përcaktohen në rregulloren e fakultetit. Rezultatet e provimit të formimit u 

jepen studentëve në fund të çdo dite provimi. Komisioni i provimit pret çdo reagim të studentit dhe 

e sqaron studentin në rast kontestimi. Nëse gjatë ballafaqimit konstatohet se është bërë gabim gjatë 

vlerësimit, bëhet ndryshimi i vlerësimit dhe mbahet një procesverbal. 

6 Në përfundim të procesit të provimit, komisioni hedh rezultatet në sistem, printon procesverbalin i 

cili firmoset nga të gjithë anëtarët e Komisionit të Provimit, si dhe më pas nga personat e tjerë 

përgjegjës. 

Neni 30 

Përgatitja e diplomës 

 

1 Studentët të cilët kanë përfunduar të gjitha detyrimet e programi të studimit "Master Profesional", 

pajisjen me diplomën përkatëse, e cila është dokument zyrtar.  

 





Anekset e kësaj rregulloreje 

Aneks 1: Modeli i Syllabusit 

Aneks 2: Modeli i Diplomës 

Aneks 3: Diploma Suplement  

Aneks 4: Udhëzues i programit të Provimit të Diplomes ne Master Profesional/Teze (do përgatitet 

pas miratimit të riorganizimit) 
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1. Biologjia e specieve subjekt i akuakultures detare dhe bregdetare 

2. Zhvillimi larvar dhe riprodhmi i specieve karakteristike te marikultures 

3. Ndertimi dhe funksionimi i fermave te prodhimit te rasatit dhe atyre te majmerise (ne aspektin 

inxhinierik dhe praktik) 

4. Te ushqyerit e larvave dhe rasatit te koces dhe levrekut 

5. Metodologjia dhe teknologjia e majmerise se koces dhe levrekut 

 

TEMAT E LËNDËS  

 Tema I 
(Java e I) 
GJENDJA AKTUALE 
E AKUAKULTURES 
SE SPARIDEVE 

Prodhimi global i sparideve; Gjendja aktuale e akuakultures se specieve te 

Atlantikut dhe Mesdheut; Gjendja aktuale ne prodhimin e koces (S. aurata); 

Karakteristikat kryesore te koces; Cikli i prodhimit te koces; Prodhimi aktual i 

koces; Karakteristikat e sektorit; Aspektet ekonomike dhe marketingu ne 

prodhimin e koces; Karakteristikat kryesore te Diplodus puntazzo; Cikli i 

prodhimit te Diplodus puntazzo; Prodhimi aktual i Diplodus puntazzo; Gjendja 

aktuale ne prodhimin e Diplodus puntazzo; Karakteristikat kryesore te D. 

Sargus; Cikli i prodhimit te D. Sargus; Prodhimi aktual i D. Sargus; Gjendja 

aktuale ne prodhimin e D. Sargus; Karakteristikat kryesore te Pagrus pagrus; 

Cikli i prodhimit te Pagrus pagrus; Prodhimi aktual i Pagrus pagrus; Gjendja 

aktuale ne prodhimin e Pagrus pagrus; Karakteristikat kryesore te dentalit; Cikli 

i prodhimit te dentalit; Prodhimi aktual i dentalit; Gjendja aktuale ne 

prodhimin e dentalit; Aspektet ekonomike dhe marketingu ne prodhimin e 

dentalit. 

 
Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 1 ne Faqen 40.  

 Tema II 
(Java e II) 
GJENDJA AKTUALE 
E AKUAKULTURES 
SE LEVREKUT 

Gjendja aktuale ne prodhimin e levrekut; Karakteristikat kryesore te levrekut; 

Cikli i prodhimit te levrekut; Prodhimi aktual i levrekut; Karakteristikat e 

sektorit; Aspektet ekonomike dhe marketingu ne prodhimin e levrekut. 

 
Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 171 ne Faqen 180. 

 Tema III 
(Java e II dhe e III) 
BIOLOGJIA E 
SPARIDEVE DHE 
MORONIDEVE 

Zgjedhja e habitatit per specie te ndryshme te sparideve; Riprodhimi i tyre; 
Menyra e te ushqyerit ne disa specie te sparideve; Shperndarja dhe struktura 
gjenetike e moronideve; Faktoret mjedisor qe percaktojne shperndarjen dhe 
sjelljen e levrekut (D. labrax); Riprodhimi, pjelloria dhe aftesia riprodhuese; 
Ekologjia e te ushqyerit dhe e sjelljes se levrekut. 
 
Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 42 ne Faqen 48 dhe nga Faqja 175 ne 
Faqen 185. 

 Tema IV 
(Java e IV, V dhe e VI) 

Cikli i riprodhimit te sparideve dhe levrekut; Kontrrolli endokrin i ovogjenezes 
dhe pjekuris se ovociteve; Kontrrolli endokrin i spermatogjenezes dhe 
spermimit; Sezoni leshimit te vezeve te sparideve dhe levrekut; Sjellja gjate 
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RIPRODHIMI DHE 
MENAXHIMI I 
RIPRODHUESEVE 

riprodhimit dhe depozitimi i vezeve tek sparidet dhe levreku; Menaxhimi i 
riprodhueseve tek sparidet dhe levreku; Aklimatizimi i stokut te eger; 
Menaxhimi i stokut te kultivuar; Manipulimi hormonal ne riprodhimin e 
sparideve dhe levrekut; Hermafroditizmi i sparideve; Induktimi i pjekurise se 
ovociteve, ovulacioni dhe leshimi i vezeve tek kocja dhe levreku; Induktim i 
spermimit tek kocja dhe levreku. 
 
Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 72 ne Faqen 100. 

 Tema V 
(Java e VI dhe e VII) 
ZHVILLIMI DHE 
METABOLIZMI I 
LARVAVE TE KOCES 
DHE LEVREKUT 

Zhvillimi anatomik, karakteristikat e pergjithshme dhe organet e ndjeshmerise; 
Rritja dhe kerkesat energjitike; Rritja dhe kerkesa energjitike e larvave; 
Absorbimi i vezes dhe i qeses viteline; Rritja e larvave te koces dhe levrekut; 
Te ushqyerit e larvave; Makronutrientet; Acided yndyrore esenciale; 
Aminoacidet; Mikronutrientet; Dhenia e ushqimit; Ushqimet e gjalla; Dietat 
inerte. 
 
Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 106 ne Faqen 130. 

 Tema VI 
(Java e VIII) 
HATCHERY DHE 
NURSERY PER 
PRODHIMIN E 
RASATIT TE 
PESHKUT NE 
MARIKULTURE 

Metodat e mbajtjes se larvave; Metodologjia “standarte”; Celja e vezeve dhe 
faza autotrofike; Faza heterotrofike; Shkeputja drejt dietave me ushqime 
artificiale; Sistemet gjysme-intensive; Sistemet e kontrrolluara intensivisht; 
Zinxhiri i ushqimeve te gjalla; Kultivimi i fitoplanktonit; Kultivimi i 
zooplankton-it; Rotiferet; Speciet e Artemias; Nursery dhe pergatitjet per 
impiantet e rritjes. 
 
Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 136 ne Faqen 150. 

Tema VII 
(Java e IX dhe e X) 
ASPEKTET 
PRAKTIKE RRETH 
MENAXHIMIT TE 
RIPRODHUESVE TE 
KOCES DHE 
LEVREKUT 

Rregullimi i stokut te riprodhuesve; Percaktimi i permasave te stokut; Origjina, 
kapja dhe perkujdesjet ndaj stokut te riprodhueseve; Perzgjedhja dhe trajtimi 
ne gjendje te izoluar; Fasilitete e mbajtjes se stokut; Dhenia e ushqimit ndaj 
stokut te riprodhueseve; Dieta e periudhes se ciftezimit; Gametogjeneza dhe 
prodhimi i vezeve; Induktimi i leshimit te vezeve; Leshimi i vezeve jashte 
sezonit; Vezet e koces dhe zhvillimi i larvave; Vezet e levrekut dhe zhvillimi i 
larvave. 
 
Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 320 ne Faqen 340. 

 Tema VIII 
(Java e X, XI dhe e XII ) 
ASPEKTE PRAKTIKE 
RRETH RRITJES SE 
LARVAVE TE KOCES 
DHE LEVREKUT NE 
HATCHERY DHE 
NURSERY 

Rendesia e Levizjes se Peshqve. Pse duhen lëvizur peshqit? Pse duhet bere 

ndarja sipas përmasave? Mbledhja e Peshqve; Efektet Negative ne Lëvizjen e 

Peshqve; Metodat dhe Pajisjet per Transportin e Brendshem; Levizja e Peshqve 

duke Kryer Furnizimin me Energji nga Jashtë; Mbipopullimi; Transporti ne 

Menyre Vertikale; Nje Vide me Dhomeza Perdoret per te Levizur Peshqit; 

Vaskat per Transportin e Brendshem te Peshqve; Transporti Horizontal midis 

Njësive; Metodat per Lëvizjen e Peshqve pa Nevojen e Perdorimit te Burimit te 

Energjise nga Jashte; Metodat dhe Pajisjet per Ndarjen sipas Përmasave te 

Peshqve; Pajisjet per Ndarjen sipas Permasave qe Kërkojnë Furnizimin me 

Energji; Perdorimi i nje djepi peshqish per ndarjen e peshqve sipas permasave; 

Nje Sistem Rrjetash per Ndarjen sipas Permasave; Metodat per Ndarjen sipas 

Permasave te Peshqve ne Uje; Metodat per Ndarjen sipas Permasave ne 

Menyre Vullnetare (Self-grading). 

Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 290 ne Faqen 300 dhe nga Faqja 320 ne 
Faqen 354 
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 Tema IX 
(Java e XII, XIII dhe e 
XIV) 
TEKNOLOGJIA E 
PERKUJDESJET NE 
RRITJEN E TE RINJVE 
TE KOCES DHE 
LEVREKUT 

Teknologjite e kultivimit ne kosha notues;  Koshat ne afersi te bregdetit; 

Akuakultura offshore-rasti i koshave nenujor; Sistemet e prodhimit land-based; 

Sistemet e kultivimit te te rinjve; Sistemet ekstensive; Sistemet intensiv flow-

through; Sistemet e integruar; Sistemet me riqarkullim; Trajtimi i ujit me baktere 

dhe alga; Parimet kryesore te sistemeve te akuakultures me riqarkullim (SAR); 

Ritmi i metabolizmit gjate rritjes; Rritja dhe dhenia e ushqimit; Ritmi i rritjes; 

Perllogaritja e biomases se qendrueshme te stokut; Ritmi i dhenies se ushqimit; 

Raporti i konvertimit ushqimor; Frymemarrja dhe ritmi i nxjerrjes se 

ekskrementeve; Ritmi i frymemarrjes; Ritmi i nxjerrjes se amoniakut dhe 

fosforit; Mbetjet e ngurta dhe prodhimi i nxehtesis; Permbledhje e 

koeficienteve te metabolizmit; Performanca e kultivimit te peshqve; Kerkesat 

ndaj cilesis se ujit dhe kushteve mjedisore; Cilesia e ujit; Manipulimi i 

fotoperiodes; Aspekte rreth mjedisit te sistemeve te prodhimit; Burimi i 

impaktit; Efektet ndaj mjedisit - parametrat e rendesishem; Masat korrigjuese 

– mbarevajta afatgjate; Perspektivat e se ardhmes. 

Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 136 ne Faqen 168 dhe nga Faqja 308 

ne Faqen 310 

 Tema X 
(Java e XV)  
Te Ushqyerit dhe 
Dhenia e Ushqimit 

Kerkesat ushqimore te peshqve te rinj: proteina dhe aminocide; Kerkesat per 

proteina; Kerkesat per aminoacide; Raporti protein:energji; Energjia dhe 

kerkesat per proteina tek kocja dhe levreku – menyra faktoriale; Parashikimi i 

rritjes dhe marrja e ushqimit; Permbajtja e shtimit ne peshe; Eficienca e 

energjise dhe perdorimi i proteinave; Rrjedhojat ne formulimin e nje diete 

ushqimore optimale. 

Ne literaturen e detyrueshme nga Faqja 273 ne Faqen 289 dhe nga Faqja 236 

ne Faqen 270 

 

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE  

Zhvillimi i formatit të modulit do të bazohet në disa elementë të tillë si leksionet, punët 

praktike/laboratorike, testet e ndërmjetme dhe provimi përfundimtar. Duke iu referuar raportit 

teorik/praktik të modulit, leksionet do të zhvillohen çdo javë mësimore, me 30 orë fizike. Zhvillimi i 

leksioneve do të realizohet bazuar në materialet e përgatitura dhe të prezantuar në formë slide-sh në 

PowerPoint (PPT) nga drejtuesi i modulit. Per kete modul ekziston teksti mesimor “Biologjia dhe 

Marikultura e Sparidëve dhe Levrekut” me autor Prof. asoc. Dr. Rigers Bakiu, i cili do t’i ofrohet 

studenteve në fillim të modulit. Elementë të tjerë do të shërbejnë si tregues të vlerësimit të performancës 

së studentëve, gjatë dhe në fund të semestrit. Formati i zhvillimit të punëve praktike dhe ato laboratorike 

do të konsiderohen si një komunikim i ndërsjellë midis lektorit dhe studentëve bazuar në çështjet e 

modulit. Niveli i angazhimit të studenteve në seminare do të vlerësohet si me poshte. Pjesëmarrja dhe 

angazhimi në praktika mësimore/laboratorë është një element i rëndësishëm, jo vetëm për vlerësimin e 

performancës së studentëve, por dhe si një mundësi e praktikimit të njohurive teorike të fituara gjatë 

zhvillimit të modulit. Një informacion lidhur me strukturën, formatin, dhe prezantimin e detyrës së kursit 
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do t’i jepet studentëve në javën e parë të zhvillimit të modulit. Janë parashikuar 2 orë testime të 

ndërmjetme me shkrim: testimi i parë i ndërmjetëm është parashikuar gjatë javës mësimore të 4 me qëllim 

vlerësimin e njohurive deri në atë javë; testimi i dytë në javën e 13të. 

Testimi/provimi përfundimtar është një element i rëndësishëm në vlerësimin e performancës së 

studentëve. Ky provim përfundimtar zë 60% të vlerësimit përfundimtar. Një informacion lidhur me 

formatin e këtij provimi do t’i jepet studentëve në javën e fundit të zhvillimit të modulit. 

FREKUENTIMI: 80% 

KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  

 Detyrë kursi 20% 

 Detyra kontrolli/Test ndermjetes 20% 

 Provim përfund. me shkrim 60% 

 

LITERATURA  

a. Literatura bazë e detyrueshme:  

Rigers Bakiu (2016) Biologjia dhe Marikultura e Sparidëve dhe Levrekut f. 360. [Tekst i 

Miratuar ne Departamentin e Akuakultures dhe Peshkimit] 

 

b. Literatura e rekomanduar:  

Biology and Aquaculture of Gilthead Sea Bream and Other Species (2011) Pavlidis and Mylonas 

Biology of European Sea Bass (2015) Sánchez Vázquez and Muñoz-Cueto 

 

VËREJTJE PËRFUNDIMTARE NGA PEDAGOGU I LËNDËS:  
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