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Nr.                  

Rendor  1  

Data e  

Kërkesës2 

   Objekti i 

kërkesës3 

Data e 

përgjigjes4 

       Përgjigje5 Mënyra e përfundimit   

       të kërkesës 6           

Tarifa7 

      1 Dërguar nga 

Qëndresa 

Qytetare në datë 

24.09.2022, 

mbërritur në  

Universitetin 

“Fan S. Noli” 

datë 26.09.2022 

me nr. 1439 Prot. 

“Mbi kopjet e 

kontratave të lidhura 

me të tretët dhe 

dokumentet 

shoqëruese të tyre, 

për periudhën 1 

shtator 2021 - 30 

gusht 2022”. 

12 tetor 

2022 me nr. 

1439/3 

Prot. 

Dërgohen kopjet e 

kontratave që lidhen 

me blerjet e 

produkteve dhe 

shërbimeve  të 

Universitetit “Fan S. 

Noli”, për periudhën 

1 shtator 2021 – 30 

gusht 2022 (me e-

mail, ashtu siç është 

dërguar kërkesa) 

Kopjet e kontratave 

dhe shërbimeve 

dërguar me Google 

Drive nga e-maili 

zyrtar, 

rektorati@yahoo.com 

 

E plotë Pa 

pagesë 

2 Dërguar nga 

ACQJ (Qendra 

Shqiptare për 

Gazetari 

Cilësore), në 

datë 16.01.2023, 

Përshkrim i detajuar 

i informacionit të 

kërkuar: 

-A kanë studentët e 

Universitetit të 

20 janar 

2023 me nr.      

70/1 Prot. 

-Në lidhje me kartën e 

studentit, aktualisht 

studentët e 

Universitetit të 

Korçës akoma nuk 

janë pajisur me këtë 

E plotë Pa 

pagesë 
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në adresën e e-

mailit të 

Universitetit 

“Fan S. Noli”, 

rektorati@yahoo

.com, me nr. 70 

Prot, datë 

17.01.2023 

Korçës aktualisht 

kartën e studentit? 

-Nëse po, ju lutem 

na vendosni në 

dispozicion se cilat 

janë benefitet e 

studentëve nga kjo 

kartë? 

-Çfarë ka bërë 

institucioni juaj për 

krijimin e kartës së 

studentit dhe 

pasurimin e saj? 

-Ju lutem na 

vendosni në 

dispozicion 

vlerësimet për 

mësimdhënien e 

pedagogëve dhe 

kërkimet e tyre 

shkencore për të 

katërta vitet të cilat 

pakti për 

Universitetin është 

në fuqi. 

-Ju lutem na 

vendosni në 

dispozicion të gjitha 

verifikimet e kryera 

kartë, por kanë një 

kartë që ju shërben 

për identifikimin e 

tyre brenda territorit 

të Universitetit, por 

kjo kartë nuk shërben 

për asnjë lloj shërbimi 

(transporti rrugor, 

spitale, bileta teatri 

etj), pasi këto janë 

shërbime që varen 

nga pushteti lokal. 

-Universiteti i Korçës 

në bashkëpunim me 

pushtetin lokal, pra 

Bashkinë dhe 

Prefekturën Korçë, 

kanë rënë dakort për 

paisjen e studentëve 

sa më shpejt me 

kartën e studentit, e 

cila do ju sjellë mjaft 

përfitime dhe 

lehtësira të cilat janë 

përmendur më lart. 

-Në lidhje me titujt 

akademikë të stafit 

për plagjaturë, si 

praktikë pune këto 

mailto:rektorati@yahoo.com
mailto:rektorati@yahoo.com
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nga ana juaj për titujt 

akademikë të stafit 

tuaj për plagjaturë, të 

cilat janë bërë në 

bazë të paktit për 

Universitetin. 

tituj i verifikon zyra e 

Burimeve Njerëzore 

në institucionet 

përkatëse, ku janë 

marrë këto tituj. 

Dërguar nga e-maili 

zyrtar i Universitetit: 

rektorati@yahoo.com 

       3 Dërguar nga 

Daniela Zisi, 

Gazetare, Tv 

Klan, në datë 

13.02.2023, në 

adresën e e-

mailit, 

info@unkorce.e

du.al, me nr.    

Prot, 287, datë 

14.02.2023 

“Kërkesë për 

informacion”, në 

lidhje me projektet e 

fituara të 

Universitetit “Fan S. 

Noli”, Korçë. 

16 shkurt 

2023 me nr. 

287/1 Prot 

Universiteti “Fan S. 

Noli”, Korçë, ka qënë 

pjesë e katër 

projekteve në kuadër 

të programit IPA të 

BE, si më poshtë: 

-Thirrja IPA-Greece-

Albania IPA Cross 

Border Programme 

2007-2013,  

-Projekti “Greek-

Albanian cross border 

cooperation in 

Biomass Exploitation 

Buxheti i 

Universitetit: 

63,233,62 EUR 

 

-Projekti “Building 

Excellence through 

Accreditation” 

E plotë Pa 

pagesë 
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Buxheti i 

Universitetit: 

40,881,73 EUR 

 

-Projekti “INACT: 

An integrated 

approach for 

promoting cross-

border bussines and 

development” 

Buxheti i 

Universitetit: 

48,000,00 EUR 

 

-Projekti “Eko-

Sistemi i Inovacionit 

në zonën e BNK-së 

(CBC INNOV8). 

Buxheti i 

Universitetit: 11750 

EUR 

 

-Në të katërta 

projektet e 

lartpërmendura 

Universiteti i Korçës 
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ka qënë në statusin 

“Partner”. 

-Të katërta projektet 

janë implementuar, 

certifikuar dhe 

përfunduar plotësisht. 

-Projekti që i përket 

përmirësimit të 

infrastrukturës së 

Universitetit është: 

IPA II “Eko-Sistemi i 

Inovacionit në zonën 

e BNK-së. 

-Në lidhje me 

materialet 

audiovizive dhe 

fotografike të 

projekteve, 

konsultoni faqet e 

internetit përkatëse 

ose kontaktoni 

drejtpërdrejt me 

institucionet LEAD, 

që i kanë menaxhuar 

këto website dhe 

gjithë veprimtarinë e 

projekteve.  

       4 Dërguar nga 

“Komisioneri 

Kërkesë për 

informacion në 

20 shkurt 

2023, me 

Administrimi i të 

dhënave të studentëve 

E plotë Pa 

pagesë 
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për mbrojtjen 

nga 

Diskriminimi”, 

datë 09.02.2023 

me nr. 234/1 

Prot, mbërritur 

në Universitetin 

“Fan S. Noli”, 

datë 16.02.2023 

me nr. 294 Prot. 

kuadër të një studimi 

lidhur me 

promovimin e 

parimit të barazisë 

dhe 

mosdiskriminimit 

me lente gjinore. 

nr. 294/1 

Prot. 

që në momentin e 

regjistrimit e deri në 

diplomim, kryhet mbi 

bazën e udhëzimeve 

të nxjerra nga MAS, 

në përputhje me 

Ligjin nr.80/2015 për 

Arsmin e lartë dhe 

kërkimin shkencor, 

konkretisht: 

-Udhëzimi nr.10,datë 

15.5.2019 (shtojca 1 e 

tij përcakton modelin 

e deklaratës së 

studentit në 

momentin e 

regjistrimit, ku 

përcaktohet 

Emër/Atësi/Mbiemër

, në të dhënat e 

deklaratës) 

-Udhëzimi nr.16,datë 

8.7.2019 (shtojca 

2,3,4 e tij përcaktohet  

Emër/Atësi/Mbiemër

, në të dhënat e çdo 

regjistri. 

-Udhëzimi nr.10,datë 

30.03.2020 (kreu 2 
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pika 1,gërma ë) 

përcakton se një nga 

elementët e formës së 

diplomës është: 

Emri,atësia (në rast se 

nuk ka atësi në 

certifikatën e lindjes, 

ajo lihet bosh) dhe 

mbiemrin e studentit 

para martesës si dhe 

në kllapa mbiemri që 

mban në momentin e 

diplomimit (nëse 

është i ndryshëm). 

      5 Dërguar nga 

Qëndresa 

Qytetare në datë 

13.03.2023, në 

adresën e e-

mailit, 

rektorati@yahoo

.com, me nr.    

Prot, 451, datë 

15.03.2023 

“Kërkesë për 

informacion”, në 

lidhje me targat e 

automjeteve 

ekzistuese në 

pronësi të 

Universitetit “Fan S. 

Noli”, Korçë. 

15 mars 

2023 me nr. 

451/1 Prot. 

Universiteti “Fan S. 

Noli”, ka në pronësi 

këto automjete: 
1. Automjeti tip 

Mitsubishi me targë 

AA 520 OR 

2. Automjeti 

tip Mercedes-

Benz me targë  

AA 272 AT 

3. Automjeti  tip 

zejtor  me 

targë ADMB64. 

 

 E plotë Pa 

pagesë 
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