
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

Filluar më datë 10.2.2015 
 

 

Nr. rendor (1) Data e 

regjistrimit të 

kërkesës (2) 

Objekti (3) Data e kthimit të 

përgjigjes (4) 

Statusi i kërkesës (5) 

1.K.C 1.Ardhur në 

rektorat me 

nr.228/1 datë 

9.2.2015 nga F.E 

2.Ardhur përgjigja 

me nr.228/3 datë 

17.2.2015 

Oraret mësimore të 

pedagoges E.P në 

vite 

1.Shkresë nr.  

datë 10.2.2015 

për zgjatje afati 

2.Shkresë 

nr.430/4 datë 

20.2.2015 për 

refuzim 

E përfunduar -Refuzuar 

dokumentacioni 

2.R.P Ardhur në rektorat 

me nr.325/1 datë 

4.2.2015 nga 

F.SH.N 

2. 

 

Listat dhe 

Vendimet e 

kandidatëve 

fitues në 

doktoratë 2012-

2013 

1.Shkresë nr.  

datë 10.2.2015 

për zgjatje afati. 

2.Përgjigje 

nr.404/4 datë 

23.2.2015 për 

dhënie 

informacioni 

E përfunduar –dhënë 

informacioni 

3.S.A 1.Ardhur në 

rektorat më 

16.2.2015 

2. Ardhur shkresë 

Komisioneri 

nr.166/2 datë 

3.3.2015 

Vlerësimi 

kandidatëve për 

pedagog kimie 

dhe vendimi 

kandidatit fitues 

1.Shkresë nr.3-

K/1 datë 

18.2.2015 për 

refuzim. 

2. Shkresa 

nr.451/5 

dt.16.3.2015 për 

zbatim vendimi. 

E përfunduar-Dhënë 

informacioni; -

Informuar Komisioneri 

4.R.P  1. Ardhur në 

Rektorat në datën 

23.2.2015  

Shtesë 

dokumentesh për 

doktoratat 2012-

2013 

Shkresë nr.4-K/1 

datë 2.3.2015 për 

sqarim 

E përfunduar 



5. M.M 1.Ardhur në 

Rektorat më 

23.2.2015 nga 

FSHS me shkresën 

nr.584 dt.20.2.2015 

2.Ardhur vendimi 

nr.12 dt.3.2.2015; 

3.Shkresa nr.47/6 

dt.17.2.2015 

Kërkohen prova 

shkresore kopje e 

disertacionit, etj 

1.Shkresë 

nr.401/2 

dt.12.2.2015 

përgjigje 

Komisionerit;2. 

Shkresë nr.401/4 

dt.27.2.2015 

informim 

Komisionerit 

Përfunduar dhe sqaruar 

6.G.S Ardhur në Rektorat 

me nr.182 

dt.15.3.2015 

Kërkohet 

informacion mbi 

pezullimin e 

doktoraturave 

2013-2014 e në 

vijim 

Shkresë nr.6-K/1 

dt.18.3.2015 

Përfunduar dhe dhënë 

informacioni 

7.R. P Ardhur në Rektorat 

më 24.3.2015 

Kërkohet info 

mbi kandidatët 

fitues në 

doktoratë 

dt.5.4.2013 

1.Shkresë nr.7-

k/1 dt.27.3.2015 

zgjatje afati 

2.Shkresë FSHN 

7-K/2 

dt.30.3.2015 

3.Dërgohet 

përgjigje 7/K-3 

dt.1.4.2015 

Përfunduar dhe marrë 

përgjigja  

8.G. S Ardhur në Rektorat 

më 24.3.2015 

Kërkohet info 

mbi nr.kuotave të 

akorduara 

doktoratat 2013-

2015 

Shkresë nr.8-k/1 

dt.25.3.2015 

përgjigje 

Përfunduar dhe dhënë 

informacioni  

9.H.F Ardhur në Rektorat 

më 24.3.2015 

Kërkohet info 

programi tematik 

auditimi 

Shkresë nr.9-K/1 

dt.27.3.2015 

Përfunduar dhe dhënë  

10. M.M Ardhur në Rektorat 

më 24.3.2015 

Kërkohet shkresa 

dt.4.9.2014 të 

Rektorit 

Shkresë nr.10-K/1 

dt.26.3.2015 

Jepet dokumenti  

11.M.M Ardhur në rektorat 

më 27.3.2015 

Kërkesë për 

dokumente të 

plagjiaturës 

Përgjigje shkresë 

nr.11-K/1 

dt.7.4.2015 

Përfunduar dhe dërguar 

me postë 



12.S.A Ardhur në rektorat 

më 29.4.2015 

1.Informacion 

mbi veprimet 

financiare të 

FSHN për 

listëprezencat; 

 

2.Kërkohet 

info,FSHN; 

.zgjatje afati; 

4.ardhur info nga 

FSHN nr.324/8 

dt.7.5.2015; 

 

5. dërgohet info nr.12-

K/5 dt.11.5.2015 

13.R.P Ardhur në rektorat 

më 30.4.2015 

Info renditja e 

doktorantëve 

FSHN, b/ligjore 

etj 

Kthyer përgjigje 

me shkresën 

nr.13-K/1 datë 

11.5.2015 

përfunduar 

14.S.A Ardhur në rektorat 

më 8.5.2015 

Info mbi 

kancelarin e 

FSHN 

Kthyer përgjige 

me shkresën 

nr.14-K/1 

dt.15.5.2015 

përfunduar 

15.S.A Ardhur në rektorat 

më 12.5.2015 

Info sistemi log 

adresa IP e tij 

Kthyer përgjigje 

me shkresën 15-

K/1 dt.18.5.2015 

përfunduar 

16.S.A 

R.P 

Ardhur në rektorat 

më 22.5.2015 

1.Info tenderat, 

buxheti, 

mbledhjet e SA, 

etj 

Kthyer përgjigje 

me shkresën 16-

K/1 dt.26.5.2015 

përfunduar 

17.Z.Sh  Ardhur në rektorat 

më 11.6.2015 

Info nga arkivat Kthyer përgjigje 

me shkresën 17-

K/1 dt.19.6.2015 

përfunduar 

18.N.K Ardhur më 

19.6.2015 

Info mbi 

shkarkimin e 

dekanit të FM 

dhe specializimet 

Kthyer përgjige 

me 18-k/1 

dt.25.6.2015 

përfunduar 



19.N.K Ardhur më 

6.7.2015 

Info mbi shkresat 

e ish dekanit të 

FM për 

specializimet 

Në proces  

20. S.A Ardhur më 

29.9.2015 

Prop personel 

akad pranë FM 

vitet 

2013,2014,2015; 

kontratën midis 

dy univers 

20/K-1 

dt.06.10.2015 

Me postë 

21. S.A Ardhur më 

13.10.2015 

Stafi angazhuar 

në UMT nga 

FSHN 

21/K-1 

dt.22.10.2015 

Me postë 

22.S.A Ardhur më 

22.10.2015 

Emrat e 

studentëve që ai 

ka udhëhequr 

201-2014, 

procesverbale, etj 

22-K/1 

dt.27.10.2015 

Me postë 

23.L. M Ardhur më 

30.10.2015 

-buxheti vjetor; -

pasqyrat 

financiare;-

rezultatet; 

vlerësimi 

pedagogëve; 

proced rekrutimit 

23-K/1 

dt.5.11.2015 

Me postë 

24.S.A Ardhur më 

3.11.2015 

Masa disiplinore 

ndaj pedagogëve 

FSHN 

Në trajtim  

25.S.A  Ardhur më 

27.11.2015 

Për përgjegjësin 

e Dep.Kimisë, 

pse nuk janë 

marrë masa 

Nr.25-k/1 

dt.7.12.2015 

kthyer përgjigje 

 

26. 

Stop(Prot.Rektor

atit nr.309) 

Ardhur më 

26.1.2016 

Për disa studentë, 

niveli studimit 

Kthyer përgjigje 

nr.309/1 

dt.27.1.2016 

 



27.Dh.SH Ardhur më 

31.3.2016 

Të dhëna pagat, 

realizimi orëve 

mësimore, 

doktoraturat, etj. 

1.Nr.27-K/1 

dt.1.4.2016 

përgjigje negative 

2.Nr.27-K/1 

dt.1.4.2016 për 

dijeni Fakultetit 

 

28.Dh.SH Ardhur më 

5.4.2016 

Kërkohën shtesë 

të dhëna normat 

mësimore 

1. Nr.28-K/1 

dt.5.4.2016 

dërgohet në 

Fakultet për 

veprim 

2.Nr.28-K/2 

dt.7.4.2016 

njoftim  

3. Nr.28-K/3 

dt.13.4.2016 

përcillet nga 

fakulteti 

informacion 

4.Nr.28-K/4 

dt.14.4.2016 për 

fakultetin 

 

29.E.K Ardhur më 

6.4.2016 

Kërkohen të 

ardhurat e 

shpenzimet, 

parashikimi 

buxhetor, 

%alokimit të 

ardhurave 

Nr.29-K/1 

dt.7.6.2016 kthim 

përgjigje 

 

30.I.Z Ardhur më 

3.5.2016 

Fillim pune dy 

personel 

Nr.30-K/1 

dt.06.5.2016 

kthim përgjigje 

 

31. R.L Ardhur më 

3.5.2016 

Procesverbal 

mbledhje 

komisioni ad hoc 

Nr.31-K/1 

dt.10.5.2016 

kthim përgjigje 

 



32. A.H Ardhur më 

19.5.2016 

Kërkohet shkresë  Nr.32-K/1 

dt.26.5.2016 

 

33. Z.Ç Ardhur më 

18.7.2016 

Kërkesë për të 

dhëna diplome 

Nr.33-K/1 

dt.18.7.2016 

kthim përgjigje 

 

34.L.P Ardhur më 

10.8.2016 

Kërkesë 

informacion për 

programin 

ekonomiks 

Nr.34-K/1 

dt.25.8.2016 

kthim përgjigje 

 

35. R.P Ardhur më 

18.10.2016 

Kërkesë për 

vendimi nr.37 

dt.9.12.2015 

Nr.35-K/1 

dt.20.10.2016 

 

  

Përditësuar deri më 17.5.2016, nga koordinatorja e të drejtës së informimit të UT. 

 

Shënim 

Regjistri përditësohet çdo tre muaj. 

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave. 

(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës. 

(3) Identifikohet lloji i kërkesës. 

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e 

përgjigjes. 

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për 

mbrojtjen e të dhënave personale”) 

(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit. 

(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse. 

 

 


