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RELACION I PUNËS SË NJËSISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË 

VITI AKADEMIK 2017-2018 

 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë e krijuar në zbatim të Ligjit nr 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë dhe në përpuethshmëri me Statutin dhe 

Rregulloren e Njësisë për Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë të Kolegjit Universitar TBU për vitin akademik 2017-2018 

ndoqi me përpikmëri Planin e Punës të dakorduar dhe miratuar nga strukturat përkatëse në TBU.  

Objektivat e synuar nga puna e Njësisë së Sigurimit të brendshëm të cilësisë renditen si më poshtë vijon: 

Punësimi në profil i studentëve dhe përfshirja në sipërmarrje. Misioni i TBU është dhe mbetet punësimi në profil i 

studentëve, përpara diplomimit në programin bachelor, ndërsa për studentët master ngritja me të paktën një shkallë në 

karrierën profesionale. Ne format kuantitativ për vitin 2017-2018 objektivi që këta tregues të ishin në trend progresiv 

kundrejt atyre të një viti më pare u arrit!  

Kështu, ndërsa në vitin 2016-2017 u diplomuan në ciklin bachelor 59 studentë (12 studentë në E Drejtë Biznesi) me 

shkallë punësimi përpara diplomimit rreth 70%, në vitin akademik 2017-2018 u diplomuan gjithsej 95 studentë me shkallë 

punësimi rreth 75% (pa llogaritur këtu studentët e punësuar në profil që nuk arritën të diplomoheshin në kohë).  

Në ciklin master në vitin akademik 2016-2017 u diplomuan  (10 studentë në E Drejtë Biznesi) me shkallë ngritje në 

karrierë përpara diplomimit rreth 55%, në vitin 2017-2018 u diplomuan 55 studentë (16 studentë në E Drejtë Biznesi) me 
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shkallë ngritje në karrierë përpara diplomimit rreth 60% (pa llogaritur këtu studentët me ngritje në karrierë që nuk arritën të 

diplomoheshin në kohë).  

Gjithashtu, ndonëse në vitin akademik 2017-2018 pati një rritje të ndjeshme të studentëve në vitet pararendëse të 

diplomimit përkatës krahasuar me ato respektive në vitin akademik 2016-2017, të dhënat tregojnë se pati rritje të shkallës 

së përfshirjes në punë me kohë të pjeshme apo sezonale me pagesë në ciklin bachelor dhe ngritje ne karrierë në ciklin 

master ndërsa asnjë student aktiv nuk mbeti pa kryer praktikë profesionale. Në vitin akademik 2017-2018 pati gjithashtu 

një rritje të ndjeshme të studentëve të angazhuar në tregun e punës krahasuar me vitin akademik 2016-2017. Të dhënat 

tregojnë se pati dhe rritje të shkallës së përfshirjes në punë me kohë të pjeshme apo sezonale me pagesë, të studentëve 

në ciklin bachelor dhe master.Punësimet dhe praktikat mësimore u fokusuan në departamentet e burimeve njerëzore, 

juridike dhe financës për stafin e fakultetit Juridik që studentëve tu jepej mundësia e ekspozimit me elementë të sferës së 

juris prudencës, kurse studentët e fakultetit ekonomik patën mundësi më të gjera mqs dhe tregu ofron shumë profile të 

kësaj disipline  

Tabela 1 Përqindja e të diplomuarve të punësuar në TBU  

Cikli i Studimit Fakulteti Administrim Biznesi Fakulteti i Drejtësisë 

Nr. i të diplomuarëve Cikli I-rë 74 21 

% e punësimit Cikli I-rë 88 % 52 % 

Nr. i të diplomuarëve Cikli II-të 39 16 

% e punësimit -Cikli II-të 98 % 86 % 

Tabela e mësipërme tregon qartë, që përqindja e punësimit në profil e të diplomuarve të TBU-së është e lartë edhe për 

studentët bachelor. Studentët në TBU, nxiten dhe ndihmohen që të punësohen edhe pa mbaruar studimet. Treguesit e 
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punësimit në profil janë të larta edhe për studentë të vitit të dytë e të tretë bachelor, pa përmendur këtu që një pjesë e 

mirë e studentëve master ose punësohen në profil gjatë studimeve ose ngjiten një shkallë më lartë në karrierë. 

Rezultatet e mësipërme janë rrjedhojë e : 

 Veprimtarive të zhvilluara nga TBU që ndihmojne e sigurojnë një formim profesional të lartë të studentëve duke ju 

kombinuar proceset mesimore me ekperiencat jetesore reale te bizneseve ne fushen e ekonomise dhe te se 

drejtes ligjore. Kryerja e nje numri të madh aktivitetesh (seminare, leksione te hapura, biseda me personalitete, 

vizita studimore, projekte të përbashkëta me aktorë të tregut) gjithashtu është një burim të dhënash dhe idesh për 

njohje me realizëm të zhvillimeve aktuale dhe të perspektivës në shërbim të përshtatjes së vazhdueshme te 

studneteve me tregun e punes dhe biznesit  

 Aplikimin e orareve mësimore fleksibël dhe një kalendar akademik të përshtatshëm mësimor, i cili eviton përplasjen 

me orarin dhe kalendarin e praktikave ose kohës së punës me pagesë të studentëve që ndjekin studimet.  

 Zgjerimit ndjeshëm të rrjetit të bashkëpunimeve me kompani vendase dhe të huaja, me sistemin bankar dhe zyra 

profesionale, në të cilat, praktikohen dhe punësohen studentët tanë të cilat ofrojnë mundësi punësimi për profilet e 

studentëve në të dy fakultetet; ekonomik dhe juridik.  

 Realizimi i të gjitha aktiviteteve të parashikuara ekstra kurriukulare dhe disa më shumë se ato të parashikuara 

lidhur me formimin sipërrmarës të studentëve në TBU. Një numër studentësh u perfshinë në programe të 

institucioneve ndërkombëtare për start-up. Psh. vetëm në programin IDEA të Qeverisë Gjermane u përfshinë 21 

studentë të TBU. Vijoi me mbështetje më të madhe veprimtaria e inkubatorit të biznesit në TBU. Në përfundim të 

vitit akademik rezultojnë 16 studentë të përfshirë në ide biznesi të reja ose në konsolidim të idesë së nisur më 

herët. Ne 4 raste studentët sipermarrës kanë punësuar studentë të tjerë të TBU..  
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Rritje e cilësisë së kapaciteteve studentore: Të dhënat statistikore tregojnë që në vitin akademik 2017-2018 TBU 

kishte 317 studentë në vitin akademik 2016-2017 kundrejt 429 në vitin 2017-2018. Rritja numerike e TBU erdhi duke 

mbajtur cdo vit të njëjtat kuota pranimi në vitin e parë bachelor (rreth 110) dhe master (rreth 100) e gjithashtu edhe 

përmes nje numri transferimesh. Cka është me e rëndësishme, kishte të bënte me rritjen e konkurrencës në regjistrim. 

Kështu për të njejtat kuota pranimi në vitin e parë bachelor pati 291 aplikantë në 2016-2017, 371 aplikantë në 2017-2018 

dhe 627 aplikantë  në vitin 2018-2019. Në këtë të fundit numri i aplikantëve në programet master për herë të parë tejkaloi 

numrin e kuotave. Kjo ka mundësuar përzgjedhje më cilësore të studentëve bazuar në rezultatet e maturës apo të 

bachelorit. Në vijim rezultatet mësimore të studentëve krahasuar me respektivet e një viti më parë janë të gjitha në rritje. 

Gjithcka më sipër ka ndodhur kur për shumicën e shkollave të tjera të larta private, për të njëjtat programe të TBU, 

rezulton një rënie e numrit gjithsej të studentëve dhe e regjistrimeve. Ndërsa këto shkolla kanë një tregues më të vogel se 

1 të raportit aplikant/kuotë kundrejt TBU që në ciklin bachelor arriti raportin rreth 6:1 dhe në master rreth 1:1. 

Fokus i TBU-se vijon të jetë tërheqja e studentëve cilësorë për të cilët përdoren mekanizma si konkurset e seleksionimit 

paraprak në të dy fakultetet të cilat zhvillohen me maturantët e të gjithë shkollave të mesme në Shqiperi; Sipërmarrësit e 

së nesërmes dhe Juristët e së Ardhmes; për të cilat interesimi, përkushtimi dhe dëshira e të rinjve gjimnazistë është në 

rritje për çdo vit që tregohet dhe në shifrën prej 50% në rritje të numrit të pjesëmarrësve në to. Vlen të theksohet se TBU 

nuk bën shpenzime për reklama televizive dhe lloje të tjera të marketingut ATL por ka ndjekur teknikën e marketingut të 

drejtpërdrejtë të formës së ndarjes së eksperiencave personale që studentët aktualë kanë në TBU dhe për tu bërë 

dëshmitarë të vërtetësisë së praktikave të mësimdhënies që ndiqen për formimin cilësor të studentëve. 

TBU synon që këto raporte të rriten në vitet e ardhshme, pa ndryshuar kuotat e pranimit dhe numrin në total prej rreth 500 

studentë aktivë në kohë normale.  
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Përmirësimi i treguesve të mësimnxënies Në TBU ne ndjekim me kujdes ecurinë e mësimnxënies së studentëve tanë 

përmes disa parametrave ku më kryesori është rezultati në nota. Objektiv i rëndësishëm për mësimdhënien dhe 

mësimnxënien ishte ruajtja e treguesve të mesatares dhe përmirësimi i tyre si në nivel bachelor edhe në atë master duke 

marrë parasysh rritjen e numrit të studentëve në Fakultetin Administrim Biznesi.  

Në programin bachelor Administrim Biznesi, pavarësisht rritjes së numrit të studentëve ne krahasim me një vit më parë, 

mesatarja është rritur nga 7.18 në vitin 2016-2017 në 7.4 për vitin 2017-2018. Për programin bachelor në E Drejte 

Biznesi, ku numri i studentëve ishte pothuaj i njëjtë me një vit më parë, mesatarja është rritur nga 7.58 në vitin 2016-2017 

në 8 për vitin 2017-2018. Për programet master të ofruara nga Fakulteti Administrim Biznesi, pavarësisht rritjes së numrit 

te studentëve, eshte ruajtur i njejti nivel mesatareje si nje vit me pare. Njësitë bazë të fakulteteve janë përgjegjësit 

kryesorë për mbarëvajtjen e procesit mësimor dhe arritjen e këtij objektivi. Për vitin akademik 2017-2018, njësitë bazë të 

të dy fakulteteve vendosën si objektiv që të paktën 85% dhe 80% e studenteve të programeve bachelor në Administrim 

Biznesi dhe bachelor në E Drejtë Biznesi respektivisht të diplomoheshin në mbyllje të këtij viti. Ky objektiv është realizuar 

duke marë parasysh edhe faktin që numri i studentëve gjatë këtij viti akademik ishte gati dy herë më i lartë se një vit më 

parë. Gjithashtu u vendos që për studentët e programeve master ky tregues të mos binte poshtë nivelit 30%, objektiv i cili 

u realizua duke marre parasysh edhe në këtë rast që numri i studentëve ishte më i lartë se një vit më pare. Njësitë bazë të 

secilit fakultet kanë bërë një punë të mirë për mbështetjen e studentëvë sidomos gjatë përgatitjes së temave të 

diplomave. Këtë vit akademik u aplika për herë të parë edhe provimi i formimit krahas diplomimit me temë diplome, në 

përputhje kjo me Ligjin 80/2015 dhe rregulloret e TBU qe permiresoi ndjeshem vleresimin adekuat te kapaciteteve 

studentore dhe eprdorimin eficent te pedagogeve udheheqes te diplomave.  
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Shkalla e vleresimit të studentëve për cilesinë e sherbimeve që iu ofrohet nga TBU është shume e kenqashme. Kjo del jo 

vetëm nga sondazhet periodike që TBU bën me studentët e vet por edhe nga testime të të tretëve sic është rasti i 

pyetsorit të aplikuar nga APAAL në vitin akademik 2016-2017 në funksion të riakreditimit institucional të TBU. Nga ky 

pyetsor rezulton se shumica dërrmuese e studentëve dhanë vlerësime pozitive maksimale me 4 dhe 5 pikë për pothuajse 

të gjitha pyetjet ndërsa standardi mbi përkujdesin e TBU për studentët dhe karrierën e tyre mori vlerësimin maksimal në 

riakreditimin institucional..  

Pjesëmarrja e studentëve në projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mbështetja e TBU-se për lëvizshmërinë e tyre 

ishte një ndër prioritetet e këtij viti akademik. Dy studentë të vitit të dytë në programin bachelor Administrim Biznesi në 

TBU u bënë pjesë e programit “Erasmus for Young Entrepreneurs”, duke u angazhuar për rreth 2 muaj në formën job-on-

the-training pranë kompanisë " L’ombre" për prodhimin e verës me seli në Galicia, Spanjë gjatë periudhes Tetor-Nëntor 

2017. Me motivin për t’u formuar teorikisht dhe aftësuar praktikisht mbi aktivitetin prodhues dhe menaxhues të kantinës së 

verës, të dy studentët u angazhuan pranë L’ombre duke ofruar kontribut në disa aktivitete pune ndihmuese. Të dy 

studentët arritën të zhvillojnë disa takime me klientë të kompanisë, të ofrojnë ide mbi përmirësimin e strategjive të 

marketingut dhe shitjeve, e ndërkohë ofruan ndihmë edhe në operacionet e ambalazhimit të verës, si etiketimi i 

produkteve, vendosja e vulave në kutitë e pijeve apo realizimi i disa llojeve të analizave fizike kimike të produkteve, nën 

kujdesin dhe monitorimin e stafit të L’ombre. Kjo përvojë ishtë mjaft produktive për të dy studentët të cilët përfituan dije, u 

aftësuan praktikisht dhe ridimensionuam idenë e tyre sipërmarrëse sipas një modeli Biznesi të përafërt dhe tejet 

konkurrues e të suksesshëm.  

TBU dhe Universiteti Staffordshire nga Mbretëria e Bashkuar u bënë fitues të një projekti Erasmus+KA1 (International 

Credit Mobility project, ICM), me numër reference 2016-2-UK01-KA107-035003. Në kuader të këtij projekti 2 studentë të 
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programit Master i Shkencave në Administrim Biznesi të TBU ndoqën nje semestër në Business School, Staffordshire 

University, gjatë përiudhës Janar-Maj 2018. Studentët ndoqën gjatë semestrit të dytë në Staffordshire University katër 

lëndë për të cilat dhe u testuan. Gjithashtu studentët gjatë kohës që shpenzuan në Staffordshire University kanë përdorur 

biblioteken e Staffordshire University për të punuar temat e tyre të diplomes qe perpos suportit logjistik te librave dhe 

materialeve punuese, ju dha mundesine e ekperiences se punes ne biblioteka madheshtore sikurse ajo e ketij universiteti . 

Qëllimi i ICM project është pikërisht mobiliteti i studentëve, dhe njohja e tyre me praktikat, metodat dhe kerkesat e 

mësimdhënies të një universiteti tjetër (në përëndim). Kreditet e fituara në Staffordshire University ju njihen plotësisht si  të 

kryera nga TBU dhe do të jenë pjesë e suplementit të diplomës për studentët. 

Rritja cilësore e kapaciteteve akademike të stafit pedagogjik. Kërkimi shkencor për vitin akademik 2017-2018, 

Objektiv shumë i rëndësishëm në TBU është dhe ngritja profesionale e zhvillimi akademik i stafit pedagogjik. Për të arritur 

këtë objektiv TBU u angazhua të aplikonte si institucion në projektin Erasmus+KA1, me numër reference 2016-2- UK01-

KA107-035003, bashkëpunim që u arrit të finalizohej me Universitetin Staffordshire nga Mbretëria e Bashkuar, universitet 

me të cilin nënshkroi edhe një kontratë (Inter-Institutional Agreement)  e cila përcakton modalitetet dhe detajet e mobilitetit 

të stafit dhe të studentëve. Në kuader të këtij projekti 5 anëtarë të stafit akademik me kohë të plotë të TBU vizituan 

Business School, Staffordshire University, për një periudhë 2 javore secili. Arsyeja e vizitës ishte zhvillim kurrikular si 

edhe kërkim shkencor individual i secilit anëtar i personelit akademik që bëri pjesë në këtë projekt. Vizita u realizua gjatë 

periudhës Mars-Prill 2018.  

Në kuadër të Thirrjes Kombëtare të shpallur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit për projekte 

kërkimore shkencore për vitin 2018-2020, Tirana Business University College (TBU) dhe Universiteti Polis kanë 

nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi më 06/09/2018 për të aplikuar në këtë thirrje. Përmbajtja e këtij bashkëpunimi 
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shikon TBU-në në rolin e aplikuesit dhe Univesitetin Polis në rolin e partnerit në aplikim në projektin me titull: “Turizëm i 

Qëndrueshëm dhe Zhvillim në Zonat Malore Ndërkufitare: Shqipëri-Kosovë. Bashkia Kukës – “Destination Management”. 

Universiteti Polis mbi bazën e eksperitës së tij do të zhvillojë aktivitet kërkimor në lidhje me aspekte te mjedist dhe 

teknikisht matjen e një baterie indikatorësh të këtij domeni. Ndërsa TBU do të zhvillojë aktivitete kërkimore në domenin 

socio-ekonomik, kulturor dhe juridik në nivelin vendor. Gjithashtu, në këtë projekt kërkimor janë përfshirë edhe ekspertë të 

jashtëm të cilët në mënyrë direkte do të ofrojnë ekspertizën e tyre si dhe në mënyrë indirekte përfaqësojnë institucionet ku 

ata janë të angazhuar si: Instituti i Studimeve për Mbrojtjen dhe Kërkimin mbi Ambientin (ISPRA, Itali) dhe GIZ Albania. 

Objektivi kryesor i këtij projekti kërkimor është ndërtimi i një vizioni të përbashkët me aktorët vendorë (Bashkia Kukës) 

dhe grupet e interesit qoftë lokal ashtu edhe ndërkufitar si dhe ndërtimi i një platforme dinamike online në lidhje me “The 

state of Arts” të zonës nën hetim si dhe monitorimin e saj në terma treguesish për një zhvillim të qëndrueshëm dhe 

implementimin e strategjive që do të përcaktohen nga vetë aktorët dhe grupet e interesit.  

Tirana Business University College (TBU) në kuadër të Thirrjes Kombëtare të shpallur nga Agjensia Kombëtare e Kërkimit 

Shkencor dhe Inovacionit më datë 4 Qershor 2018 dhe në bashkëpunim me Grupin “Celësi” Media Group kanë aplikuar, 

ky i fundit si Lider projekti, me projektin me titull: “Portofoli Statistikor i Pronave në Shqipëri”. Projekti ka për qëllim 

ndërtimin e një database në lidhje me pasuritë e patundshme në Republikën e Shqipërisë.  

Në kuadër të një thirrjeje tjetër të shpallur nga Western Balkan Fund (WBF) TBU ka aplikuar në datën 12.12.2018 me një 

projekt me titull: “The Promotion of Sustainable Development in the framework of cross-border cooperation: Municipality 

of Kukës-Gjakove-Prizren-çair-Kisela Voda-Tetovo. “Organizational hypothesis for the design of a co-operation 

consortium”. Nga pikëpamja e bashkëpunimit TBU ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me komunat: Kukës, 

Gjakovë, Prizren (Kosovë), Kisela Voda (Shkup), Cair (Shkup) dhe Tetovë.  
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Gjithashtu, në kuadër të këtij projekti TBU ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi edhe me Grupin Balfin, një aktor 

i rëndësishëm në terma investimesh në këto rajone. Qëllimi kryesor i këtij projekti është ndërtimi i një “Konsorciumi” 

bashkëpunimi për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. TBU do të ketë një rol të rëndësishëm në mbledhjen dhe 

elaborimin e të dhënave si dhe standartizimin e tyre për ndërtimin e një SWOT analysis e cila do të shërbejë për të 

ndërtuar strategjitë e ndërhyrjes për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm. Një tjetër rol të rëndësishëm që TBU do të 

zhvillojë do të jetë edhe dhënia e asistencës së formimit dhe të ndërtimit të një network-u për të aplikuar në projekte 

rajonale dhe thithjen e fondeve për të zhvilluar nisma të tjera dhe mbështetur aktivitete të karakterit të menaxhimit të 

sipërmarrjes në përgjithësi dhe start-up-eve të reja në vecanti si dhe asistencën e nevojshme ligjore në ndërtimin e këtij 

konsorciumi duke parë edhe natyrën ndërkombëtare rajonale të territoreve të përfshira në këtë project 

U organizuan 4 konferenca në bashkëpunim me “International Institute for Private, Commercial and Competition Law” dhe 

u nenshkrua marreveshja për bashkëpunim në botimin e revistes shkencore “Balkan Journal of Interdisciplinary 

Research” me ISSN 2410-759X, në Prill të vitit 2018. Konferencat u organizuan në ambjentet e TBU me më shumë se 

100 pjesëmarrës.secila.  

Përmirësime kurrikulare dhe aktivitete extra kurrikulare.: Sikurse çdo vit akademik, TBU ndërtoi një plan pune që 

përfshiu përmirësime kurrikulare dhe aktiviteteve ekstra kurrikulare, që janë në shërbim të drejtpërdrejtë të formimit 

profesional të studentëve duke zhvilluar tek ata njëkohësisht, si njohuritë bazë dhe shprehitë praktike.Objektiv i 

rëndësishëm për mësimdhënien dhe mësimnxënies ishte përmirësimi i kurikulave të programeve mësimore duke futur 

lëndë të reja por edhe duke bërë ndryshime në strukturën e lëndëve qe ofrohen për cdo vit, kjo në shërbim të përshtatjes 

sa më të mirë së lëndëve me profilin e studimeve dhe gjithashtu ofrimin për studentet njohuri të dobishme për ti bërë më 

të aftë ne situata konkrete praktike.  
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 Gjatë këtij viti akademik, lënda "Sjellje Organizative", ne nivelin e njohurive baze u vendos si lëndë e vitit të dytë 

bachelor për të gjithë studentët, duke përfshirë edhe ata të Fakultetit të Drejtësisë;  

 Në programin master u zhvillua per herë të parë lënda "Tregëtia nderkombetare dhe menaxhimi i zinxhirit te 

furnizimit " 

 Në Fakultetin e Drejtësisë u bënë disa përmirësime të lëndëve ekzistuese duke i paraprirë kalimit të pritshëm në 

sistemin e integruar 5 vjecar.  

 Me propozim të Departamentit të Lëndëve të Përgjithshme në Fakultetin Administrim Biznesi u përfshinë dy lëndë 

për metoda kërkimi: Metoda Kërkimi për Biznesin 1 dhe Metoda Kërkimi për Biznesin 2, të zhvilluara në dy 

semestre, Ky organizim i ngarkesës akademike mësimore do ti shërbej më mirë përgatitjes për kërkim shkencor të 

studentëve të programit master i shkencave dhe sidomos rritjes cilësore të punimit të temave të diplomës.  

Këto dhe ndryshime të tjera ne kurikula, përfshi përditësimet në literaturat e lëndëve, apo të mësimit me intensitet të 

rritur javor e në kohë më të shkurtër (1 lëndë në dy ditë) kanë qenë në shërbim të rritjes së cilësisë së mësimnxënies.  

Ne lidhje me trajnimet extra kurikulare edhe në vitin 2017-18 të gjithë studentët e vitit të parë bachelor, krahas lëndës 

"software aplikative" që zhvillojnë sipas programit të shkollës, u trajnuan gjithashtu për platformën EiPass dhe u bënë 

gati për të dhënë provim.  

U krye në TBU trainimi i 32 studentëve në Marketing Digital të cilët u pajisën me certifikatë nga kompania Lokal Web 

dhe 5 studentë u punësuan tek kjo kompani.  

Ndërkaq, 18 studentë të vitit të tretë bachelor, profili Kontabilitet Financë u trainuan në TBU për software financiar 

ALFA Web dhe pas testimit morën certifikatën e aftësisë nga kjo kompani.  
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Vijoi trainimi i studentëve bachelor të Fakultetit të Drejtësisë nga qendra e trainimeve "Praktike Juridike" sipas tre 

programeve të përshtatura për vitin e parë, të dytë dhe të tretë.  

Përmirësim i infrastruktures logjistike dhe administrative; Infrastruktura në shërbim të kërkimit shkencor perfshin  

aksesin në EBSCO on-line: burim primar, si një nga libraritë më të pasura e të përditësuara në dispozicion të studentëve 

dhe të stafit. Aksesi në EBSCO on-line, mundësohet jo vetëm në bibliotekë por dhe në mjediset e tjera të shkollës apo 

edhe nga distanca përmes website të TBU. Shfrytëzimi i literaturës në EBSCO on-line kryhet jo vetëm në mënyrë 

fakultative nga studentët por edhe i harmonizuar me kërkesat e programeve studimore nën udhëheqjen e pedagogut. 

Burim dytësore në terma të infrastrukturës në shërbim të kërkimit shkencorë janë edhe partneritetet e kërkimit shkencor të 

zhvilluara si nga departamentet ashtu dhe qendra kërkimore me aktorë të jashtëm (GIZ Albania, Balfin Group, 

Staffordshire University, Polis University, komuna të qeverisjes vendore shqiptare, të Kosovës dhe Maqedonisë) e 

materializuar në aplikime në projekte kërkimore kombëtare (shiko AKKSHI viti akademik 2017-2018) si dhe projekte 

kërkimore ndërkombëtare rajonale (Western Balkan Fund 2018-2019). Tregues të këtij burimi dytësor janë jo vetëm 

marrëveshjet e nënshkruara, por edhe network-u i ngritur në terma grupi pune kërkimore dhe know-how në konceptimin e 

projekteve, menaxhimit të tyre si dhe aksesit në mbledhjen e të dhënave dhe të menaxhimit të tyre në terma qoftë të 

përhapjes ashtu dhe të vizibilitetit të dijeve të fituara. Përfshirja e studentëve në këtë kontekst në terma kërkimore dhe 

work experience ka qenë gjithashtu pjesë e fokusit të TBU-së.  

Një burim tjetër në infrastrukturën e kërkimit shkencor ishte abonimi në revistën Business Magazine (në formatin 

elektronik) si dhe Scan Magazine.  

Nga pikëpamja e arkivit TBU ka një arkiv të tezave të mbrojtura nga studentët e nivelit Master shkencor pranë bibliotekes 

së shkollës.  
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Inkubatori i Biznesit Studentor është një tjetër veçori e infrastrukturës së TBU-së në shërbim të kërkimit shkencor ose të 

aplikueshmerisë së dijeve të mësuara në auditoret e shkollës. Më shumë se dy sipërmarrje të reja janë ngritur nga 

studentë që kanë frekuentuar inkubatorin e biznesit të TBU-së. Në shërbim të kërkimit shkencor janë të gjitha paisjet, si 

kompjutera, printera etj, në të gjitha zyrat e stafit akademik, por gjithashtu biblioteka e TBU e cila është e paisur me 

kompjutera që kanë akses direkt në internet dhe gjithashtu në librarinë elektronike EBSCO. I gjithë stafi dhe studentët e 

TBU kanë akses falas në internet, nëpërmjet kompjuterave në shkollë por edhe wireless në të gjitha ambjentet e saj. 

Përfshirja dhe përfaqësimi i zërit studentor në strukturat e sigurimit të cilësisë së brendshme të TBU-së: Në 

përputhje me Ligjin 80/2015, gjatë semestrit të dytë të vitit akademik 2017-2018 u ngrit një grup nismëtar i studentëve, me 

qëllim realizimin e zgjedhjeve studentore. Zgjedhjet për Këshillat Studentore në TBU, u realizuan në fillim të Vitit 

Akademik 2017-2018. Studentët në TBU kanë pasur gjithmonë përfaqesuesit e tyre në organet kolegjiale të TBU. Gjatë 

vitit 2017-2018, dy studentë të programeve master, nga një për secilin fakultet, kanë qenë anëtarë të senatit akademik, 

ndërsa një student i vitit të tretë bachelor në Administrim Biznesi ka qenë anëtar i Njësisë së Sigurimit të Brendshem të 

Cilësisë (NJSBC). Studentët dhe përfaqësuesit e tyre në organet kolegjiale kanë pasur gjithmonë një zë të rëndësishëm 

në të gjitha cështjet që janë të rëndësishme për ta..Për vitin akademik 2017-2018, studentët kanë përfaqësuesit e tyre jo 

vetëm në senatin akademik dhe NJSBC por edhe në Komisionet e përhershme për çështjet studentore dhe ato të 

sigurimit të cilësisë, që janë ngritur në nivel institucioni dhe në nivel fakultetesh. 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë: 

Prof As. Jordan Daci – Përgjegjës 

Msc. Rezarta Godo - Anëtar  

Elton Saliaj – Anëtar 
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