
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

HISTORIKU 

Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës është pjesë e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, në Universitetin 

Politeknik të Tiranës. 

Departamenti ka nje rol kryesor në formimin e studentëve që studiojnë pranë F.I. si dhe fakulteteve të tjera  

Ndër vite siç do strukturë, dhe ky departament i ështe nënshtruar proçeseve të ndryshimit të ndikuara nga nevoja për 

tu përshtatur dhe përgjigjur kërkesave të kohës. Ky strukturim dhe organizimi ndër vite është arritur dhe falë punës 

së palodhur të drejtuesëve, stafit akademik dhe jo akademik pjesë përbërëse e këtij departamenti dhe kolegëve nga 

departamentet dhe Fakultetet e tjera  

Etapat e organizimit të Departamentit janë:  

- Viti 1951: Krijohet Instituti i Lartë Politeknik  i Tiranës, i përbërë nga 4 fakultete: F.I.N 

- Viti 1953 (shtator 1953):  krijohet Katedra e Hidraulikës dhe Termoteknikës; 

- Viti 1957: krijohet Universiteti i Tiranës, krijohet Katedra e Hidraulikës, si pjesë e Fakultetit të Inxhinierisë 

së Ndërtimit; 

- Viti 1969: krijohet edhe Katedra e Hidroteknikës dhe së bashku me Katedrën e Hidraulikës krijojnë 2 katedra 

të rëndësishme në fushën e Hidroteknikës. 

- Viti 1993: Krijohet Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës nga bashkimi i dy katedrave, emërtim dhe 

strukturë që vazhdon edhe sot. 

Drejtuesit e departamentit ndër vite janë: 

• Prof. Pandi STRADOBËRDHA    

• Doc. Xhemal GJATA     

• Doc. Luan TROLA     

• Prof. Isuf REÇI     

• Doc. Bestar DOKO     

• Prof. Robert PLUMBI     

• Prof. Ass Fatmir LABINOTI                

• Dr. Zenun MURATAJ 

• Prof. Ass Violeta KOLA 

• Prof. Agim SELENICA 

• Msc. Alket KUMARAKU  

• Msc. Andrin Kërpaçi       

 

Me riorganizimin e programeve të studimit në bazë të Kartes së Bolonjës Departamenti i Hidraulikës dhe 

Hidroteknikës (D.H.H) ka 3 programe studimi . 

▪ Programi i studimit i ciklit të parë “Bachelor në Inxhinieri Hidroteknike” me 180 kredite; 

▪ Programi i studimit i ciklit të dytë “ Master Shkencor në Inxhinierike Hidroteknike” me 120 kredite; 

▪ Programi i studimit i ciklit të dytë “ Master Profesional në Inxhinierike Hidroteknike” me 60 kredite; 

▪ Program studimi i ciklit të tretë, Doktoraturë në Inxhinieri Hidroteknike 



 
 

 
 
Departamenti me programet e studimit përgatit inxhinier në fushat e ndyshme si : 

• Hidraulikë 

• Hidrologji 

• Furnizim me Ujë dhe Kanalizime  

• Ujitje dhe Kullim 

• Mbrojtje Lumore nga përmbytjet dhe 

gërryerjet 

• Vepra Hidroteknike ( diga, tunele 

hidroteknike veprat e marrjes etj.) 

• Hidrocentrale 

• Struktura bregdetare  

• Infrastrukturë të transportit 

 

Departamenti për përgatitjen dhe trajnimin e inxhinierëve bashkëpunon me Institucionet në nivel qëndror dhe lokal 

Shoqata dhe O.J.F të ndryshme si dhe sektorin privat, ku disa prej tyre janë : 

 

• Ministria e Industrisë dhe Energjisë 

• Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) 

• Shoqëritë e Ujësjellës Kanalizimeve në të gjithë Shqipërin 

• Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë – SH.U.K.ALB 

  


