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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  
AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË 

K R Y E S I A 

 
 

NJOFTIM  

PËR SHPALLJEN E PROCEDURAVE PËR ZGJEDHJEN E SEKRETARIT SHKENCOR  

TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË 

 

Kryesia e Akademisё sё Shkencave nё mbledhjen e saj tё datёs 13 nёntor 

2019, mbёshtetur ligjit 53/2019 “Pёr Akademinё e Shkencave nё Republikёn e 

Shqipёrisё”, neni 7 pika 3, neni 9 pika 1, neni 11 pika 1, 8, 9,10 dhe Statutit tё 

Ash-sё, neni 20, pas vakancёs sё krijuar, vendosi shpalljen e konkurrimit dhe 

zgjedhjes pёr pozicionin e Sekretarit Shkencor tё ASh-sё sipas kritereve dhe 

procedurave tё mёposhtme. 

 

Kriteret dhe procedurat e zgjedhjes  

së Sekretarit shkencor të Akademisë së Shkencave 

 

 

I. Dokumentet e kandidimit: 

 

Kandidati për sekretar shkencor duhet të paraqesë: 

 

1. Kërkesën për kandidim ose pranimin e propozimit për kandidim me firmat 

mbështetëse, me propozim të 3 anëtarëve të Asamblesë (jo më shumë). 

2. Vizionin për drejtimin e ASH-së në 5-vitet e ardhshme (neni 20, pika 2 I Statutit 

të ASH). 

3. Curriculum Vitae të shoqëruar me aktivitetin e tij akademik, posaçërisht me 

listën e plotë të botimeve shkencore, përcaktimin e titullit që zotëron, “akademik” 

ose “akademik i asociuar” (neni 20, pika 3 I Statutit të ASH). 



4. Formularët për verifikim të figurës dhe për dekriminalizimin, në përputhje me 

Ligjin nr. 45/2015, Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, si dhe Ligjin nr. 138/2015, 

Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë 

funksione publike (neni 17, pika 3 i Statutit të ASH-së). 

5. Dorëheqjen nga postet e: kryetarit a anëtarit në organet drejtuese të një partie 

politike; të titullarit a zëvendësit të tij në institucionet kushtetuese, në rast se mban 

një të tillë. (neni 16, pika 5 I Statutit të ASH-së). 

 

II. Afatet dhe zgjedhja e Sekretarit Shkencor të ASH-së. 

 

1. Paraqitja e kandidaturave deri më date 30 nëntor 2019.  

2. Dita e votimit caktohet 30 ditë para mbarimit të mandatit të sekretarit 

shkencor  paraardhës, ose brenda 60 ditëve nga krijimi i mungesës sipas 

nenit 16, të ligjit 53/2019 dhe nenit 22 të këtij statute;  votimi në fund të 

dhjetorit 2019 

3. Çdo kandidat depoziton dokumentet e kandidimit pranë një komisioni 

teknik, të ngritur posaçërisht nga Kryesia, i cili bën verifikimin e plotësimit 

të kushteve ligjore e statutore të kandidimit. 

 

III. Votimi i Sekretarit Shkencor (neni 17, 18, 20 dhe 21 i Statutit të 

ASH-së) 

 

1. Mbledhjen për zgjedhjen e Kryetarit të ri, e hap dhe e drejton Kryetari i ASH-së 

ose, me pëlqimin e tij, një ndër akademikët më të moshuar.  

2. Pas verifikimit të kuorumit për praninë, sipas nenit 8, pika 4, të ligjit nr.53/2019, 

pikës 2, neni 26, i këtij statuti dhe të pjesëmarrjes në votim, që duhet të jetë jo më 

pak 2/3 e anëtarëve (përfshirë edhe votuesit në distancë), ngrihet komisioni 

zgjedhor me 3 ose 5 anëtarë.  

3. Paraprakisht bëhet i njohur plotësimi i kritereve ligjore të kandidatëve, sipas 

relacionit të komisionit teknik, dhe lista e anëtarëve të Asamblesë, që votojnë në 

distancë. Pas paraqitjes së kandidaturave dhe të vizionit përkatës, komisioni 

zgjedhor drejton procesin e votimit deri në shpalljen e rezultatit.  

4. Procesi i votimit bëhet pa debat. 

5. Kandidati përkatës është fitues, kur për të kanë votuar “pro” mbi 50% e numrit 

të anëtarëve të Asamblesë. 



6. Kur, për zgjedhjen e sekretarit shkencor janë paraqitur dy kandidatë, atëherë 

fitues quhet kandidati që ka marrë që në raundin e parë mbi 50% të votave të 

anëtarëve të Asamblesë, si më lart, në rast se jo, atëherë fiton ai prej kandidatëve 

që në raundin e dytë ka marrë mbi 50% të votave të votuesve gjithsej, sipas 

procedurës së përcaktuar në aneksin 3. 

7. Kur paraqiten mbi dy kandidatura, atëherë me votën e raundit të parë 

përcaktohet renditja e kandidatëve. Në rast se i pari është votuar “pro” nga mbi 

50% e anëtarëve të Asamblesë, atëherë ai është fitues. Në rast se jo, fituesi 

përcaktohet në bazë të votave të raundit të dytë, sipas procedurave të aneksit  

 

 

 

Tiranё mё, 15 nёntor 2019 

 


