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PROJEKT PËR INFRASTRUKTURËN Nr. (   ) 
 

 

Titulli i projektit në shqip: 

     

 

 

Titulli i projektit në anglisht: 

      

 

 

Grupi i punës (Ju lutem vendosni bashkëlidhur një kopje të cv së përditësuar të çdo anëtari të grupit të punës)) 

Drejtuesi i projektit  

Emër Mbiemër:        Kategoria/ Pozicioni: -- ID:       

Fakulteti: -- Departamenti:        

Tel.:       Fax:       

 

 

Anëtariët e grupit të punës 

1. Emër Mbiemër :        Kategoria/Pozicioni: -- ID:        

Fakulteti: -- Departamenti:       

2. Emër Mbiemër :        Kategoria/Pozicioni: -- ID:        

Fakulteti: -- Departamenti:       

3. Emër Mbiemër :        Kategoria/Pozicioni: -- ID:        

Fakulteti: -- Departamenti:       

4. Emër Mbiemër :        Kategoria/Pozicioni: -- ID:        

Fakulteti: -- Departamenti:       

 

 

1. Fondi i propozuar (AL)       

 

2. Pajisjet e kërkuara:  
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3. Specifikimet e pajisjeve të kërkuara: 

 

      

 

 

 

 

4. Gjendja e pajisjeve të kërkuara: 

☐ Pajisje të reja ☐ Zëvendësim pajisjesh ekzistuese ☐ Pajisje shtesë 

 

 

 

 

5. A ka Fakulteti/Departamenti pajisje të tilla ose të ngjashme ekzistuese ? 

☐ Po ☐ Jo 

Nëse“po”, ju lutem shpjegoni arsyet e kërkesës suaj: 

      

 

 

 

6. Pajisja do të merret: 

☐ Nga operatorë Brenda rajonit të Korçës 

☐ Nga operatorë të huaj 

☐ Nga operatorë kombëtarë 

☐ Tjetër (Shpjego) 

      

 

 

7. A do të përdoren pajisjet nga grupe të tjera kërkimore, apo për qëllime kërkimi? A mund të përdoret për të 

prodhuar njësi të tjera? Nëse po, jep shpjegimet.  

      

 

 

8. Në lidhje me pajisjet shpjego: 

a . Funksionin/Funksionet kryesore 

      

b Projektet aktive/të mbetura pezull për të cilat do të vihet në shërbim 

      

c . Fushat kërkimore që kërkojnë këtë infrastrukturë: 

      

 

 

 



Sektori i projekteve, kërkimit shkencor dhe botimeve – UNIKO Projet për Infrastrukturën Nr. [   ] 

Zv. Rektori për projektet dhe shkencën                2.13 

 

 

9. Si përmbusheshin nevojat e njësive para shfrytëzimit të këtyre pajisjeve: 

☐ Me marrëveshje paraprake me laboratorë/institucione të tjera 

☐ Nga burime individuale 

☐ Me pagesë 

☐ Nga projekte të tjera aktive 

☐ Tjetër (Shpjego) 

      

 

 

10. Shfrytëzimi i kësaj/këtyrë pajisje/je(ve ): 

☐ Rritë cilësinë e infrastrukturës kërkimore 

☐ Kursejë nga shpenzimet vjetore të njësisë 

☐ Nxitë zhvillimin e fushave të reja kërkimore (Specifiko) 

      

☐ Fuqizojë lidhjen kërkim-edukim Brenda njësive akademike 

☐ T’u shërbejë nevojave për veprimtari kërkimore të anëtarëve të rinj të njësive  

☐ Tjetër (Shpjego) 

      

 

 

11. Tregoni në çfarë mënyre financimi i këtij projekti do të kontribuojë në krijimin e burimeve dhe uljen e 

shpenzimeve në terma afatgjatë  (Përligj mendimin me të dhëna statistikore). 

      

 

 

 

12. A do t’u shërbejë kjo infrastukturë njësive në nivel departamenti/fakulteti/institucioni në terma 

afatshkurtër apo afatgjatë?? 

☐ Terma afatshkurtër (Jep kohështrirjen në muaj) 

      

☐ Terma afatgjatë (Jep kohështrirjen në muaj) 

      

 

 

 

13. Pajisja/et plotëson/jnë nevojat e : 

☐ Departamentit (Specifiko) 

☐ Disa departamenteve (Specifiko)         

☐ Fakultetit (Specifiko) 
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☐ Disa fakulteteve (Specifiko)         

☐ Institucioneve të tjera/Komunitetit (Specifiko)         

☐ Tjetër (Shpjego)         

 

 

14. Specifiko hapësirën dhe vendin ku do të instalohet pajisja/et: 

Sipërfaqja (m2)       Fakulteti       

Lab./Auditori Nr.        

 

 

15. Satfi që do të merret me mirëmbajtjen e pajisjeve: 

a.       ☐ Departamenti  ☐ Sekretare/Laborante/IT 

b.       ☐ Departamenti  ☐  Sekretare/Laborante/IT 

c.       ☐ Departamenti  ☐ Sekretare/Laborante/IT 

 

 

16. A kërkon instalimi i pajisjes: 

☐ Trajnim për grupin e punës 

☐ Trajnim për mirëmbajtësit 

☐ Trajnim për përdoruesit 

☐ Të gjitha sa më lart 

 

 

17. Në qoftë se kërkohet trajnim specifiko llojin e trajnimit, kohëzgjatjen, personelin trajnues, si dhe vendin e 

trajnimit. (brenda UNIKO ose sipas përcaktimeve të trajnuesve): 

Lloji i trajnimit :       Kohëzgjatja(ditë/orë):       

Nr. i trajnuesve :       Vend ii trajnimit:       

 

 

18.  

 

Buxheti 
Viti i parë 

(AL.) 

Viti i dytë 

(AL.) 

Çmimi total 

 (AL.) 

Kostoja e 

pajisjes 

a. Pajisje  (për t’u blerë vitin e parë të projektit) 

      
                  

b. Pajisje shtesë  
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Shpenzime 

funksionimi 

a. Mallra konsumi 

      
                  

b. Mirëmbajtje (për t’u buxhetuar vitin e dytë ose vitet 

pasardhëse) 

      

                  

a. Trajnim (për t’u buxhetuar vitin e parë) 

      
                  

Të tjera 

b. Tjetër (Specifiko) 
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DEKLARATË 

 

Deklaratë e grupit të punës 

 

Unë(ne) deklaroj/më se: 

1.  informacioni këtu (përjashtuar hipotezat shkencore dhe mendimet shkencore) është i vërtetë 

dhe i plotë, dhe 

2. nëse projektpropozimi del fitues, unë (ne) marrim përsipër përgjegjësinë për zbatimin e 

projektit dhe hartimin e raporteve të kërkuara për ecurinë dhe përfundimin e projektit në datat 

e caktuara. 

Drejtuesi i projektit: 

Emër Mbiemër:             

Fakulteti:        Departamenti:       

Firma dhe vula _________________________ Data ________________________________ 

 

 

Anëtarët e grupit të punës: 

1. Emër Mbiemër:          

Fakulteti:        Departamenti:       

Firma dhe vula _________________________ Data ________________________________ 

 

2. Emër Mbiemër:          

Fakulteti:        Departamenti:       

Firma dhe vula _________________________ Data ________________________________ 

 

 

3. Emër Mbiemër:           

Fakulteti:        Departamenti:       

Firma dhe vula _________________________ Data ________________________________ 

 

4. Emër Mbiemër:          

Fakulteti:        Departamenti:       

Firma dhe vula _________________________ Data ________________________________ 
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MIRATIMI 
 

 
A. Drejtuesi i Grupit kërkimor në departament  

 

 

 
 

 

Emër Mbiemër (Firma) ………………………..…… Data …………………… 

 

 

B. DEKANATI 

Miratimi i deakanatitit për projektpropozimin i marë në (data) ……………………..………..……  

 

 

 
 

 

Dekani i Fakultetit     (Firma) ……………………..………..…… Data ………………………. 

 

P R O C E D U R A  A D M I N I S T R A T I V E  

VENDIMI I KOMISIONIT TË VLERËSIMIT 

 

Projekti  ☐ Miratohet ☐ Nuk miratohet ☐ Dërgohet për rishikim me vërejtje 

 

 

 

 

 

Zv. Rektori për projektet dhe shkencën (Firma)..…………………………………….…… Data ………………………… 

 


