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PARATHENIE 
 
 

Ky dokument paraqet një përmbledhje të proçesit të planifikimit strategjik ne 
Departamentit të Hidraulikës dhe Hidroteknikës (DHH) dhe është rezultat i një procesi me 
pjesemarrjen e stafit të gjitha departamentetit. 

Plani strategjik është një dokument i ri në traditën e DHH dhe përfaqëson një qasje 
pragmatiste që fokusohet në disa objektiva strategjike.  

Këto objektiva synojnë që të lidhin ngushtë veprimtarinë e institucionit me tregun e punës 
dhe nevojat e shoqërisë në tërësi. Objektivat strategjik janë në përputhje me ato të 
përcaktuara në dokumentet strategjike të FIN ( UPT) dhe kuadrit ligjor për arsimin e lartë 
në vendin tonë. 

Plani Strategjik i DHH përfaqëson një përmbledhje të asaj që rezultoi nga procesi i 
konsultimeve dhe diskutimeve si me anëtarët e departamentit ashtu edhe me komunitetin e 
studenteve.  Ky plan garanton vazhdimësinë dhe legjitimitetin e strategjisë së zhvillimit të 
DHH, por padyshim që është një dokument i hapur për tu përditësuar dhe për tu përmirësuar 
në të ardhmen. 
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I. VIZIONI, MISIONI DHE VLERAT 
 

 
1.1 Visioni 

 
 

Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës (DHH) si njësi bazë e FIN, kontribuon në 
zgjidhjen e sfidave inxhinierike hidroteknike të vendit dhe më gjerë, duke pasur një ndikim 
inovativ në përhapjen dhe zhvillimin e njohurive përmes edukimit të gjeneratave të reja të 
inxhinierëve. Ai synon përsosjen dhe konsolidimin e formimit akademik dhe zgjidhjen e 
problemeve të rëndësishme kërkimore dhe shkencore në shkallë vendi dhe rajoni. 

 

 
1.2 Misioni 

 
 

DHH përhap njohuri dhe rrit dijet duke bashkëvepruar ngushtë me shoqërinë në mënyrë që 
të krijojë vlera. Ky bashkëpunim çon në partneritete reciprokisht të frytshme me 
industrinë, sektorin e shërbimeve dhe sektorin publik duke kontribuar në hartimin e 
politikave të qëndrueshme dhe zgjidhjeve inxhinierike për rritjen e cilësisë së jetës duke 
synuar: 

• Të edukojë inxhinierë hidroteknikë profesionist të nivelit të lartë dhe të përgjegjshëm 

përgjatë gjithë karierës së tyre, duke i ofruar mundësi për të përfituar nga arsimi i 

lartë gjatë gjithë jetës. 

• Në zhvillimin e kërkimi shkencor, i cili do të hedhë themelet për një kulturë unike 

arsimore dhe mënyra të reja të të mësuarit, një kulturë inovacioni që nxit dhe promovon 

sipërmarrjen, zhvillon shërbimet inxhinjerike këshilluese duke mbështetur sistemet e 

vendim-marrjes si për autoritetet lokale dhe qëndrore ashtu edhe për ndërmarrjet dhe 

organizatat private. 

• Të ndihmojmë në zhvillimin dhe shpërndarjen e zgjidhjeve inovative të drejtuara nga 

teknologjia  për  problemet  shoqërore  përmes  bashkëpunimit  dhe  partneritetit  me 



 

 
 

biznesin dhe me qeverinë për të ndihmuar në zhvillimin ekonomik në nivel kombëtar 

dhe rajonal. 

 

 
1.3 Vlerat 

 
 

Vlerat e DHH bazohen në Ndershmërinë, Respektin, Angazhimin, Guximin, Besimin dhe 
Transferimin e njohurive në fushën e edukimit dhe kërkimit shkencor për një zhvillim të 
qëndrueshëm. 



 
 

II. MENAXHIMI INSTITUCIONAL 
 

DHH përmirëson vazhdimisht efektivitetin kolektiv, performancën dhe aftësinë 
organizative përmes parimeve dhe praktikës së profesionalizmit, bashkëpunimit dhe 
hapjes. Zhvillimi i qëndrueshëm i kapaciteteve njerëzore, financiare dhe infrastrukturore janë 
shtyllat kryesore të menaxhimit institucional të DHH. 

 
 

2.1 Zhvillimi i qëndrueshëm i kapaciteteve njerëzore 
 

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, synon të përgatisë specialistë me njohuri dhe aftësi 
inxhinierike hidroteknike të nevojshme për të përballuar sfidat e mëposhtme: 

• Zhvillimi i një sistemi kuadër të menaxhimit dhe lidershipit në të gjitha nivelet; 
• Zhvillimi i qendrueshëm i numrit të studenteve, që ndjekin programet e studimit të UPT 

në të gjitha ciklet e studimit. 

DHH i konsideron me rëndësi jetike burimet njerëzore cilësore në të gjithë veprimtaritë e 
tij akademike dhe administrative. 

• DHH synon të bëhet pikë reference për gjithë inxhinieret hidroteknikë duke nxitur 

bashkëpunimin me të gjitha palët për të qenë në pararojë dhe promovues i zhvillimeve 

teknollogjike dhe formimit profesional të vazhdueshëm. 

• DHH synon të përmirësojë politikat e rekrutimit të personelit akademik, duke u 

kthyer në një institucion që “punëson të zgjedhurit” me maksimumin e cilësisë së tyre. 

• DHH rrit dukshëm përpjekjet për të rekrutuar personel akademik me arritje të 

spikatura në fushën e tij profesionale, në arenën ndërkombëtare, sidomos duke rritur 

kujdesin për studentët shqiptare që mbarojnë studimet jashtë vendit në IAL cilësore 

ndërkombëtare. 

• DHH synon një mjedis tërheqës dhe krijues për personelin e ri akademik duke 

përsosur mekanizmat për rritjen e mobilitetit te tyre dhe mbështetjen e tyre. 

• DHH synon maksimizimin e arritjeve të personelit të tij akademik. 
• DHH garanton mundësi të barabarta për zhvillimin e karrierës së personelit akademik 

të të gjitha niveleve si edhe të atij adminsitrativ. 



 

 
 
 
 
 

•  DHH nxit komunikimin për të gjithë personelin duke zhvilluar “praktikat më të 

mira” dhe përdorur mjetet më efektive, që rrisin performancën institucionale të tij. 

• DHH synon të përmirësojë politikat e rekrutimit per cikle te veçanta leksionesh 

dhe seminaresh të personelit akademik te mirenjohur nderkombetarisht. 

 

2.2 Zhvillimi i qëndrueshëm i kapaciteteve financiare 
 
 

DHH synon të realizojë objektivat e tij, në këtë fushë si vijon: 
• rritja e autonomisë në politikën e menaxhimit; 

• rritja e të ardhurave të DHH nëpërmjet veprimtarive në fushat e tij të ekspertizës. 

• Rritja e transparences ne shpenzimet, perdorimin dhe planifikimin e te ardhurave. 
 
 

2.3 Zhvillimi i qëndrueshëm i kapaciteteve infrastrukturore 
 

DHH synon të realizojë objektivat e tij, në këtë fushë si vijon: 
• kthimin e DHH në një model të infrastrukturës së mësimdhënies dhe informimit 

profesional duke motivuar stafin të përfshirjë të rejat më të fundit të fushave të tyre në 

programet mësimore.  

• menaxhim më efikas i mjediseve të tij; 

• përmirësimin e standardit të ambienteve të punës së personelit akademik; 

• përmirësimin e standardit të raportit m²/student; 

• zhvillimin e qëndrueshëm të infrastrukturës bibliotekare; 

• zhvillimin e qëndrueshëm të bazës laboratorike dhe pajisja e tyre me teknologjitë 

moderne të informacionit; 

• përmbushjen e standardeve për sigurinë e jetës dhe shëndetit dhe mbrojtjes së mjedisit; 



 

 

III. MENAXHIMI PROCESIT TE MESIMDHENIES 
 

3.1 Përmirësimi i kulturës së cilësisë në procesin e edukimit 
 
 

DHH zhvillon dhe zbaton mekanizma për promovimin dhe zotërimin e një kulture të cilësisë, 
zhvillimin e procedurave për monitorimin dhe rishikimin e cilësisë akademike, rritjen e 
cilësisë në qeverisje dhe menaxhimin e institucionit, me synim rritjen e cilësisë në programet 
e studimit që ofron. 

 
 

 
3.2 Reformimi në bazë të rezultateve të të mësuarit dhe me 
qendër studentin 

 
 

DHH synon modernizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të programeve të studimit në të 
tre ciklet që ofron mbi bazën e tri shtyllave kryesore: 

1. Vendosjes e studentit në qendër të procesit të mësimdhënies dhe të asimilimit; 

2. Zhvillimit të programeve të studimit në bazë të rezultateve të të mësuarit, konform 

standardeve kombëtare dhe Evropiane; 

3. Orientimit të programeve të studimit ndaj kërkesave të tregut të punës. 
 
 
 

3.3 Vlerësimi periodik i programeve të studimit dhe akreditimi i 
tyre 

 

DHH synon akreditimin e programeve të studimit nëpërmjet zhvillimit kurrikular cilësor 
jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe rajonal duke plotësuar standardet shtetërore për 
sigurimin e cilësisë së programeve të studimit. 



 

 
 

 
3.4 Rritja e cilësisë në praktika profesionale dhe diversifikimi i tyre 

 
 

DHH synon zhvillimin e aftësive praktike të studentëve, me fokus në zhvillimin efikas 
të praktikave profesionale për ta. Ai nxit dhe mbështet krijimtarinë e studentëve në partneritet 
të plotë me biznesin dhe mbi bazën e shanseve të barabarta dhe zgjerimin e internshipit. 

 
 

3.5 Zhvillimi i infrastrukturës dixhitale për përmirësimin e 
edukimit 

 
 

DHH synon zhvillimin e qëndrueshëm të metodave dhe metodikave në mësimdhënie duke 
u mbështetur në teknologjitë e reja të komunikimit dhe zhvillimit dhe u krijuar të gjitha 
mundësitë personelit akademik për të përshtatur dhe për t’u zhvilluar në përputhje me to.  

 
 

3.6 Zhvillimi i qëndrueshëm i cilësisë së pranimeve në të gjithë 
programet e studimit 

 

DHH synon promovimin e imazhit të tij në rekrutimin e studentëve nëpërmjet formave 
të ndryshme dhe vendosjen e konkurseve specifike të pranimit me pikësynim 
seleksionimin e kandidatëve me karakteristikat më të mira e në përshtatje me programet 
përkatës të studimit. 



 

 
 
 

3.7 Fuqizimi i nismave për të ndihmuar futjen e të diplomuarve në 
tregun e punës 

 

DHH synon: 
• Monitorimin e vazhdueshëm të tregut të punës; 

• Organizimin  e  moduleve  të  veçanta  për  forcimin  e  aftësive  dhe  të  njohurive  të 

studentëve për të lehtësuar futjen e tyre në tregun e punës; 

• Mbështjetjen  për  studentët  jo  vetëm  për  gjuhë  të  huaja,  por  edhe  për  lëndët 

ekstrakurrikulare, si dhe për çdo nismë që çon në lehtësimin e punësimit të tyre. 

• Organizimin e panaireve të punës, në të cilët të inkurajohen kontaktet punëdhënës- 
punëmarrës për të lehtësuar futjen në tregun e punës të të sapodiplomuarve. 



 

 

IV. MENAXHIMI I KERKIMIT SHKENCOR 
 
 

4.1 Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore, infrastrukturore dhe 
financiare në shërbim të kërkimit shkencor 

 

Për plotësimin e këtij objektivi synohet: 
• ruajtja dhe zhvillimi i burimeve njerëzore për të garantuar vazhdueshmërinë e kërkimit 

shkencor në DHH; 

• rritja e fondeve për kërkimin shkencor dhe shërbimet në rang institucional; 

• përmirësimi i infrastrukturës së kërkimit shkencor nëpërmjet ngritjes së laboratorëve të 

rinj; 

• modernizimi i bibliotekave shkencore të fakulteteve për t’i kthyer në një burim të 

vlefshëm e të domosdoshëm informacioni në shërbim të kërkimit shkencor dhe 

zgjerimit të njohurive për studentët. 

 
 

4.2 Rritja në sasi dhe cilësi e veprimtarisë kërkimore dhe e 
shërbimeve 

 

Për plotësimin e këtij objektivi synohet: 
• bashkëpunimi me institucionet publike dhe organizmat qeveritare me qëllim 

kontributin për trajtimin e problematikës që lidhen me zhvillimin perspektiv të vendit 

për përballimin e sfidave në drejtim të një zhvillimi të qëndrueshëm; 

• fuqizimi i kapaciteteve krijuese të personelit akademik e kërkimor të DHH 

nëpërmjet inkurajimit të lirisë kërkimore për të adresuar çështje me rëndësi shkencore 

në shërbim të zhvillimit të vendit; 

• zhvillimi i kërkimit shkencor bazë dhe të zbatuar në gjithë fushat inxhinierike që 

mbulon DHH; 

• zhvillimi i një klime bashkëpunimi me institucione të tjera publike dhe private brenda 

vendit që operojnë në fushat përkatëse inxhinierike; 



 

 
 

• bashkëpunimi me sektorin privat për të mundësuar dhënien e ekspertizës dhe zgjidhjen 

e probleme teknike e teknologjike që hasen; 

• zhvillimi i kërkimit shkencor në DHH në përputhje me standartet e cilësisë. 
 
 
 

4.3 Rritja  e kontributit të kërkimit shkencor  në përmirësimin 
cilësor të ofertës akademike 

 
 

Për plotësimin e këtij objektivi synohet: 
• një thellim i integrimit të kërkimit shkencor me mësimdhënien nëpërmjet angazhimit të 

studentëve të nivelit Master dhe Doktoratë në projekte studimore e kërkimore me qëllim 

kultivimin tek këta të fundit të shprehive të kërkuesit e studjuesit të integruar në grup 

si dhe të ofrimit të kapaciteteve cilësore laboratorike dhe të vëzhgimit e eksperimentimit 

në terren; 

• sigurimi dhe promovimi i lidhjeve të vazhdueshme me institucionet dhe universitetet 

homologe Evropiane dhe më gjerë përmes marrëveshjeve të qëndrueshme të 

bashkëpunimit dhe projekteve të përbashkëta në fushat me interes të përbashkët në 

shërbim të kualifikimit shkencor, doktoratave, postdoktoratave, dhe shkëmbimi i 

eksperiencave në këto fusha; 

• përfshirja e studentëve në kërkimin shkencor, për të kontribuar në formimin e tyre 

profesional, rritjen e shkallës së përvetësimit të programeve mësimore, orientimin e tyre 

në tregun e punës, inicimin e tyre si kërkues të ardhshëm si dhe për të realizuar 

objektivat e kërkimit. 

 
 

4.4 Evidentimi dhe përhapja e rezultateve të kërkimit shkencor 
 

Për plotësimin e këtij objektivi synohet: 



 

 
 

• një administrim më i mirë i kërkimit shkencor nëpërmjet krijimit të bazave të të dhënave 

dixhitale, lehtësisht të përdorshme si dhe inventarizim më të mirë të pasurive shkencore 

të DHH; 

• bërja publike e të gjithë projekteve të financuara, në kuadrin e programeve kombëtare 

dhe ndërkombëtare të kërkim zhvillimit për një shfrytëzim sa më të gjerë të 

informacionit shkencor; 

• publikimi i rezultateve të kërkimit shkencor në revista të njohura si brenda ashtu edhe 

jashtë vendit. 

• promovimin e të gjithë veprimtarisë kërkimore dhe shkencore që realizon dhe ofron. 
 

 
4.5 Rritja e kontributit të kërkimit shkencor dhe ekspertizës në 
sigurimin e të ardhurave suplementare 

 

Për plotësimin e këtij objektivi synohet: 
• pjesëmarrje aktive në projektet e financuara nga AKKSHI; 

• krijimi i të ardhurave nga veprimtaritë kërkimore-shkencore, nga të drejtat intelektuale, 

nga markat dhe patentat, nga shërbimet, në përputhje me legjislacionin në fuqi; 

• një pjesëmarrje më e gjerë në ekspertiza e konsulencë, duke i konsideruar si elementë jo 

vetëm të afirmimit profesional e shkencor. 

• Certifikimi i infrastrukturës laboratorike për të ofruar prova, monitorime dhe shërbime 

konsulence për palët e treta krahas pjesëmarrjes aktive në kërkimin shkencor 

• Ofrimi i kurseve të shkurtra specifike profesionale pas universitare sipas kërkesave të 

tregut duke kontribuar në profilizimin e metejshem apo edhe certifikimin sipas fushave 

të veprimit. 
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