
• Vendim KIZ nr. 6 datë 17.05.2019 “Për shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për 

anëtar të Bordit të Administrimit të UT, nga studentët me kohë të plotë të UT” 
 

 

• Vendim KIZ nr. 5 datë 08.05.2019  “Për disa ndryshime në listën e miratuar të kandidatëve 

për anëtar të Bordit të Administrimit të UT, të zgjedhur nga studentët me kohë të plotë të 

Universitetit të Tiranës” 
 
 
 

 
• Vendim KIZ nr. 4 datë 07.05.2019 “Për miratimin e listës së kandidatëve për anëtar të 

Bordit të Administrimit të UT, të zgjedhur nga studentët me kohë të plotë të Universitetit të 

Tiranës 
 
 
 
 

• Vendim KIZ nr. 3 datë 06.05.2019 “Për përcaktimin e numrit të qendrave të votimit pranë 

çdo njësie kryesore dhe Filialit të UT, Sarandë” 
 

 
 
 

• Vendim KIZ nr. 2 datë 06.05.2019, “Për ndryshim në vendimin nr. 1 datë 26.04.2019 të 

KIZ      "Për përcaktimin e afateve të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT, 

të  propozuar nga studentët e UT si dhe përcaktimi i afateve për procedurat e tjera”” 
 
 
 
 

• Shpalljen e fillimit të procedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të 

UT-ës, të propozuar nga studentët, nga data 23 prill 2019 – 10 maj 2019. Vendim nr.4, 

datë 23. 04. 2019 Rektorati. 
 
 
 
 
 

• Vendim KIZ nr.1 datë 26.04.2019,  “Për përcaktimin e afateve të aplikimit për anëtarin 

e Bordit të administrimit të UT, të propozuar nga studentët e UT, si dhe përcaktimi i afateve 

për procedurat e tjera”. 
 
 
 

 
• Vendim KIZ nr.2 datë 06.02.2019, “Për fillimin e procedurave të përzgjedhjes së 

anëtarëve të Bordit të administrimit të UT, përfaqësues të MASR, kriteret, 

dokumentacioni dhe afatet e dorëzimit të tyre”. 
 
 
 
 
 

•   Për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 782 , datë 26.12.2018
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•   Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.782, datë 26.12.2018 

http://www.unitir.edu.al/images/Vendimi_nr._782_date_26.12.2018.pdf

