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                               KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI 

                                    
Nr. 336 prot.                                 Tiranë, më  25. 02. 2020 

 
 
 
 

V E N D I M 
 

Nr. 23, Datë  25 02. 2020 

 

Mbështetur në ligjin Nr.10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi është paraqitur ankesa Nr. 105, datë 03.09.2019, e shtetases V. A., 

kundër Rektorit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (në vijim USH), A. B., Dekanes së 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës (në vijim FSHN), S. G. dhe Drejtores së Departamentit të 

Biologji-Kimi, A. S., në të cilën pretendohet për diskriminim për shkak të bindjeve filozofike
1
 

dhe çdo shkak tjetër
2
. 

  
Në përfundim të shqyrtimit të ankesës, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

K O N S T A T O I: 

I. Parashtrimi i fakteve sipas subjektit ankues. 

Ankuesja shpjegon se mban titullin Profesor i Asociuar dhe është pedagoge në USH që nga viti 

1990, në Departamentin Biologji – Kimi, FSHN. Lidhur me situatën diskriminuese të pretenduar, 

V. A. ndër të tjera sqaron se: “...Problemet (me subjektet ndaj të cilëve është paraqitur ankesa) 

kanë nisur në vitin 2016, ku në mbledhjen e departamentit dt. 11.04.2016, shpreha hapur 

qëndrimin tim kundër kandidaturave të këtyre drejtuesve për poste më të larta drejtuese, A. B. në 

atë kohë Dekan, sot Rektori i USH, S. G. në atë kohë Drejtore Departamenti, sot Dekane e 

FSHN. Qëndrimi im bazohej në atë, se këto drejtues, në 2 mandatet e tyre, konkretisht Dekan dhe 

Drejtor Departamenti (8 vite), kishin çuar në degradim FSHN dhe departamentin, me 

paligjshmërinë në kryerjen e funksioneve të tyre. Me pozicionimin tim kundër kandidimit të tyre 

                                                           
1
 (politika e drejtimi) pjesë e stafit kundërshtarë për zgjedhjet në USH 

2
 Viktimizim si rrjedhojë e mendimeve ndryshe dhe një zë i hapur ndaj shpërdorimeve të detyrës nga drejtuesit e 

Ush-së 
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për poste më të larta drejtuese, tani përvec shpërdorimit dhe abuzimit me detyrën nga ana e tyre, 

filloi dhe epoka e diskriminimit dhe diferencimit ndaj personit tim. Dekani i FSHN, (sot 

Rektori), në momentin që dola kundër kandidimit të tij, më ka thënë personalisht që do të 

sulmohem me çdo gjë dhe mënyrë. Pavarësisht se këtë nuk mund ta vërtetoj, veprimet dhe 

evidencat e mëposhtme do të mbeshtesin dhe do të vertetojnë këtë thënie të tij, sepse çdo veprim 

kundër meje e kanë kryer në kundërshtim me të gjitha ligjet dhe rregulloret, dhe përveç 

diskriminimit, në të njëjtën kohë, ato kanë kryer edhe shpërdorim detyre. Kurse Drejtorja e 

Departamentit (sot Dekane) më ka thënë më shumë se një herë në mbledhjet e departamentit 

(mbledhje ku ka qënë i pranishëm edhe Rektori, dhe që nuk ka mbajtur asnjëherë qëndrim 

kundër këtij diskriminimi), se nëse nuk të pëlqen mënyra jonë e drejtimit, shko në një universitet 

tjetër, a thua se Universiteti është pronë private e tyre, dhe në një kohë që unë gjatë gjithë kohës, 

nuk kam kërkuar asgjë më shumë se vetëm zbatim të ligjeve dhe të rregullave. Por, ato nuk 

njohin ligjin, për ato ‘ligji’ është vetëm ajo se çfarë ato duan dhe jo ajo se çfarë është e 

shkruar.” 

 

Në vijim të arsyetimit të saj, ankuesja ka evidentuar disa momente ku pretendon se është trajtuar 

në mënyrë të pabarabartë dhe diskriminuese, për të cilat ndër të tjëra sqaron se:  

1. “Mospërgjigje dhe mosreagim nga instancat drejtuese të Universitetit ndaj shqetësimeve 

të ngritura nga ana ime, mosmarrjen e masave nga ana e tyre për të ndërprerë gjendjen 

e paligjshmerise dhe diskriminimin ndaj meje. Me heshtjen dhe mosreagimet e tyre, ato 

kanë treguar se qëndrojnë pas çdo veprimi diferencues dhe diskriminues ndaj meje dhe i 

nxisin këto veprime. I jam drejtuar disa herë me shkresa te protokolluara drejtuesve te 

USH dhe Këshillit të Etikës në lidhje me paligjshmëritë në funksionimin e departamentit 

Biologji - Kimi dhe FSHN, shpërdorimet e detyrës nga Drejtorja e Departamentit dhe 

Dekani, por që pas çdo veprimi qëndronte diferencimi dhe diskriminimi ndaj meje. Nuk 

kam marrë asnjëherë përgjigje, për asnjë shqetësim të ngritur nga ana ime. Nuk jam 

thirrur asnjëherë as nga Dekani, as nga Rektori dhe as nga Këshilli i Etikës, që të 

dëgjohem për problemet e ngritura. Mungesa e reagimeve nga ana e tyre, tregon se në 

fakt ato ishin nxitësit dhe suporti për të gjitha këto veprime. Mungesa e përgjegjësisë 

bëhet edhe më e madhe, sepse Rektori (ish Dekani, që më shantazhoi para se të zgjidhej) 

drejton Këshillin e Etikës, dhe si anëtar i departamentit ku unë bëj pjesë, ka qënë në 

dijeni të çdo parregullsie, paligjshmërie dhe diskriminimi ndaj meje në këtë 

departament, dhe përveç letrave të protokolluara, unë këto shqetesime i kam ndarë me 

email me të gjithe anëtarët e departamentit, të cilat i kane shkuar edhe Rektorit dhe 

Dekanit. Sot, këto drejtues, jo vetëm që abuzojnë dhe shpërdorojnë detyrën, por shkelin 

dhe të drejtën themelore të çdo individi, atë të barazisë para ligjit. Ato nuk marrin masa 

për të ndërprerë gjendjen e paligjshme dhe shkeljen e barazisë së shtetasve. Veprimet e 

tyre janë në mosrespektim dhe në kundërshtim me kodin e punës, me kodin e etikës, me të 

drejtën e informimit, të ligjit për diskriminimin, etj.”. 
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2. Papërgjegjshmëri dhe diferencim nga Dekani dhe Drejtori i Departamentit të 

Infermierisë dhe të Biologji – Kimi, për marrjen e masave për një zhvillim normal të një 

provimi. Pas prononcimit tim kundër këtyre kandidaturave për zgjedhjet e 2016 në USH, 

ato filluan menjëherë presionet dhe shantazhet ndaj personit tim, duke shrytëzuar pozitat 

e tyre drejtuese që mbanin. Me një email të dt. 14 maj 2016, i kërkoj Dekanit A. B. (sot 

Rektor i USH), Drejtorit të Departamentit Infermieri, J. K. dhe Drejtorit të 

Departamentit Biologji, S. G., të vendoset më shumë se një datë provimi për lëndën e 

Biologjisë në degën infermieri dhe mami, për shkak të numrit të madh të studenteve (mbi 

200 studentë). Jo vetëm që kjo kërkesë e imja nuk u mor në konsideratë, por Dekani 

kërkoi të ndryshoja mënyrën e zhvillimit të provimit, në kundërshtim me rregulloren e 

studimeve bachelor, për provimet e kursit, gjë e cila u kundërshtua nga ana ime, sepse 

ishim në Maj, dhe programi i lëndës ishte miratuar në fillim të vitit akademik. As nga 

Dekani (sot Rektori), dhe as nga 2 drejtorët e departamenteve nuk u morën masa për 

zhvillimin normal të provimit. Provimi u zhvillua në kushte shumë të vështira, si për 

studentët ashtu dhe për mua, nën një presion shumë të madh psikologjik si titullare 

lënde, si rrjedhojë e numrit të madh të studentëve, dhe në një lodhje të paimagjinueshme, 

provim që shkoi mbi 9 orë pa ndërpreje, pasi si titullare lënde nuk mund të shkeputesha 

asnjë moment nga salla. 

3. Heqje e një lënde, për të cilën isha titullare, nga Dekani dhe Drejtori i Departamentit të 

Infermierisë dhe të Biologji – Kimi-së. Menjëherë pas zgjedhjeve të 2016, këto drejtues 

të rinj, vazhduan me diferencimin dhe hakmarrjen ndaj personit tim, duke shpërdoruar 

detyrën e tyre dhe te drejtën time për barazi para ligjit. Në shtator 2016, me hiqët lenda 

e Biologjisë, në degën Infermieri, Mami dhe Fizioterapi, lëndë për të cilën kam qënë 

titullare dhe hartuese e programit të saj, që në hapjen e këtyre degëve në USH, për më 

shumë se 10 vite, ndërsa në departamentin e Biologjisë, titullare e kësaj lënde që nga 

1990, departament që e mbulon këtë lëndë.  Heqja e lëndës së Biologjisë ishte thjesht 

hakmarrje, e cila ishte “premtuar“ që gjatë fushatës se tyre për zgjedhje, se sapo ato të 

merrnin funksionet e reja, do ta hiqnin këtë lëndë. Arsye tjetër dhe më kryesorja, në këtë 

veprim të tyre, nuk ishte lënda, por ishte personi im, sepse unë, i kisha prishur zinxhirin 

e korrupsionit që ekziston në departamentin e Infermieri – Mami, ku provimet janë 

shndërruar në biznes. Integriteti dhe personaliteti im, i ishte bërë pengesë në arritjen e 

qëllimeve të tyre korruptive... Kreditet e kësaj lënde nuk u zëvendësuan me një lëndë 

tjetër, por kreditet e kësaj lënde u ndanë mes dy moduleve të tjera, që jepeshin nga 

Drejtorja e Departamentit A. S., dhe Dekanit te FSHN S. G. Hiqet lënda e Biologjisë, 

por në fakt zhvillohet lënda Histologji, Mikrobiologji dhe lëndë të tjera, të cilat kanë të 

domosdoshme njohuritë biologjike dhe bazohen në njohuritë biologjike. Biologjia, nëse 

bëjmë një krahasim të thjeshtë, është kati i parë i një ndërtese, kurse lëndë të tjera si 

Histologjia, Biokimia, Mikrobiologjia, Fiziologjia, Anatomia, etj janë katet e tjera. 

Programet e këtyre lëndëve me kredite të ndryshuara, nuk u miratuan asnjëherë në 

departamentin tonë (protokollet e mbledhjeve).  

mailto:info@kmd.al
http://www.kmd.al/


 
 

Adresa: Rruga e Durrësit,  Nr. 27 (ish Ministria e Mjedisit)  Tiranë , Tel: +355 4 2431078, E-mail: info@kmd.al, web: www.kmd.al 

 

                                                                                                                                                                                   4 

 

 

 

4. Nuk me jepet lënda e Histologjisë, lëndë për të cilën jam titullare që nga 1990, edhe pse 

mbetem me ngarkesë të paplotësuar. Veprim diferencues dhe diskriminues nga Drejtorja 

e Departamentit Biologji – Kimi, me mbështetjen e Dekanit dhe të Rektorit. Duke qënë 

titullare e Lëndës së Biologjisë dhe Histologjisë për 29 vjet në Departamentin Biologji – 

Kimi, hartuese e programeve të këtyre lëndëve në degën Biologji – Kimi dhe në degët e 

infermierisë që në hapjen e tyre në USH, jo vetëm që më hiqet lënda e Biologjisë, por 

nuk me jepen as leksionet e Histologjisë. Lëndën e Histologjisë e kam zhvilluar që nga 

hapja e degëve të infermierisë dhe deri në vitin 2006. Në vitet akademike 2006 – 2010 

pata një shkeputje nga Universiteti, sepse shoqërova bashkëshortin si diplomat në 

Londër, dhe gjatë kësaj periudhe, lënda e histologjisë është mbuluar nga pedagoge të 

ndryshme të departamentit Biologji – Kimi, një nga këto Drejtorja e Departamentit. Pasi 

kthehem nga Londra, kjo lëndë nuk më kthehet përsëri mua, që isha titullare e kësaj 

lënde, me pretekstin se pedagoge A. S. nuk plotësonte ngarkesen mësimore (në fakt 

evidencat e orëve të mesimit tregojnë ndryshe, por ishin interesat mes tyre që 

përcaktonin se kush do të merrte atë lëndë) dhe pa vendim departamenti. Pavarësisht 

kërkesave të vazhdueshme nga ana ime qe nga viti 2010, që ngarkesa mësimore të 

miratohej në departament dhe të bëhej transparente ngarkesa e secilit pedagog, kjo gjë 

nuk ka ndodhur asnjëherë që nga 2010, kjo në kundërshtim me statutin e Universitetit 

dhe rregulloret e studimeve, dhe kjo vërtetohet nga protokollet e mbedhjeve në 

departament. Edhe pse mbeta me ngarkesë mësimore të paplotësuar, përsëri nuk më 

kthehet lënda e Histologjisë. Kjo lëndë vazhdon dhe mbahet akoma edhe sot nga 

Drejtorja e Departamentit A. S., pa asnjë vendim departamenti, vetëm sepse ajo jep vetes 

atë të drejtë. Në vitin akademik 2016-2017, Drejtorja e Departamentit, megjithëse me 

ngarkesë më të vogël mësimore, si rrjedhojë e funksionit të saj, (në fakt ka numrin më të 

madh të lëndëve, në kundërshtim me Udhëzimin Nr 29, dt. 10.09.2018, pika 5 dhe pika 

6), në kundërshtim me rregullat e funksionimit të departamentit dhe në mënyrë për të më 

diskriminuar, sepse jam titullare e asaj lënde që në 1990, përsëri nuk më jep lëndën e 

Histologjisë (çdo vit ngarkesat duhet të miratohen në departament, e cila nuk bëhët 

asnjëherë). Shpërndarja e ngarkesave mësimore nuk diskutohet në dëpartament, vendos 

vetë drejtorja, me përkrahjen e Dekanit dhe Rektorit, që bënin veshin e shurdhër ndaj 

kërkesave të mia të vazhdueshme për miratim ngarkese në departament dhe transprence 

të saj. Por të gjithë këto drejtues, megjithëse kanë ngarkesën më të vogël mësimore të 

orëve në auditor, kanë numrin më të madh që zotërojnë, sepse kanë më shumë përfitime. 

Për të gjitha këto, Rektori dhe Dekani, në kundërshtim me funksionet e tyre, nuk kanë 

ndërhyrë për të ndëprerë këtë gjendje paligjshmërie, diferencimi dhe diskriminimi, gjë 

që vërteton se janë ato që qëndrojnë pas çdo veprimi diskriminues ndaj meje. 

5. Studentët e rregjistruar në lëndët e mia merren në provim nga Dekani dhe Drejtorja e 

Departamentit. Pas heqjes së lëndës së Biologjisë në vitin akademik 2016 -2017, në 

sezonin e riprovimeve prill - maj 2017, studentët mbetës duhet të japin provimin e kësaj 

lënde mbi bazën e programit mësimor ekzistues në kohën e rregjistrimit si student. 
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Dekani, S. G. dhe drejtoresha e departamentit, A. S., marrin në riprovim studentët që 

ishin të rregjistruar me planin e vjetër mësimor (kjo konfirmohet nga procesverbalet e 

provimeve dhe nga sistemi kompjuterik i USH) pa dijeninë time dhe në kundërshtim 

me rregulloren e studimeve. E gjitha kjo procedurë kryhet pa u marrë asnjë vendim në 

Departament dhe pa u vënë unë në dijeni, si titullare e lëndes. Kryhet me dijeni të 

Dekanit dhe dy drejtoreve të departamentit, dhe sigurisht me dijeni edhe të Rektorit. 

Me anë të një emaili me 7 korrik 2017, drejtuar edhe Rektorit, i bëj me dije për këtë 

veprim, por si gjithmonë përsëri nuk merret asnjë masë. 

6. Diferencim dhe diskriminim në planifikimin dhe miratimin e ngarkesës mesimore 

ndaj meje, nga Drejtorja e Departamentit, me dijeni dhe mbështetje të Dekanit dhe 

Rektorit. Vitin akademik 2016-2017, pas zgjedhjeve në Universitet, e filloj me ngarkesë 

të paplotësuar dhe të padiskutuar në department. Pavarësisht se në department kishte 

shumë lëndë të pambuluara dhe që ishin në lidhje të ngushtë me profilin tim, pengesat 

nga ana e drejtuesve ishin të shumta. Kërkoj të më jepet lënda për të cilën unë jam 

titullare e lëndës, Histologjia, në degët e infermierisë, por e pamundur, sepse ajo lëndë 

mbahet peng nga Drejtorja e Departamentit. Me shumë emaile dhe shkresa të 

protokolluara kërkoja mbledhje departamenti për të miratuar ngarkesën, por edhe kjo e 

drejtë elementare më mohohej nga të gjithë drejtuesit, dhe atë vit, si çdo vit tjetër, nuk 

është bërë miratimi i ngarkesës mësimore në departament, por për çdo gjë vendos 

Drejtorja e Departamentit. Dekani dhe Rektori nuk morën masat e duhura për të 

vendosur ligjshmërinë në departamentin tonë. Më në fund pas shumë kërkesave të mia, 

Drejtorja e Departamentit (në fakt departamenti duhet të vendosë) lëndën e Zoologjisë, 

një lëndë vjetore, e cila që nga hapja e degës së Biologji – Kimi, nuk ka qënë asnjëherë e 

ndarë në module, vendosi ta ndante në 2 module (vendos Drejtorja e Departamentit, dhe 

jo departamenti), dhe unë të merrja njërin modul. Kjo bëhej në një kohë që kishte plot 

lëndë të pambuluara nga pedagogët e brendshëm, por që nuk u diskutuan asnjëherë në 

departament, vetëm që unë mos të merrja një lëndë të plotë, nuk konceptohej të më 

jepnin mua, një kundërshtare dhe denoncuese e metodave të tyre korruptive, një lendë të 

re, për të cilën kam dhe kualifikimet e duhura.  

7. Metodë diskriminuese nga ana e Rektorit për shkarkimin tim nga detyra e Sekretares 

së Buletinit Shkencor për Shkencat e Natyrës dhe të heqjes së personit tim nga 

redaksia e këtij buletini. Siç e permenda me siper, që nga dalja ime kundër kandidaturës 

së tij për postin e Rektorit, diferencimet dhe shantazhimet filluan menjëherë ndaj 

personit tim. Në një email të dt. 4 prill 2017, në komunikim me Rektorin (kryetar i 

Buletinit shkencor të shkencave të natyrës) ndër të tjera i kërkoj se dua të dorëhiqem nga 

kjo detyrë, pasi nuk më kishte krijuar mundësinë e një komunikimi normal për çështje 

pune. Në emailin e dt. 6 prill me kthen përgjigje se duhet të jepja dorëheqjen me shkrim. 

Meqënese zakonisht buletini dilte i printuar në periudhën Prill-Maj dhe atë vit ishim me 

vonesë në përgatitjen e numrit të radhës, në emailin e dt. 13 prill 2017, kërkoj 

dakortësinë e tij që të mbaroj daljen e këtij numri dhe të lëmë të hapur bisedën e 
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dorëheqjes për më vonë. Marr si përgjigje një Ok nga Rektori dhe vazhdoj punën. Pas 

daljes së këtij numri, pa u bërë asnjë mbedhje redaksie dhe pa u njoftuar, në periudhën 

për përgatitjen e numrit të radhës për vitin e ardhshëm, marr vesh se nuk jam më jo 

vetëm sekretare e kësaj redaksie, por as anëtare e redaksise, në një kohë që në redaksi 

sot ka persona edhe me grada shkencore por jo me tituj shkencorë. Një diskriminim dhe 

një hakmarrje e dukshme nga ana e Rektorit, por në të njëjtën kohë edhe mosushtrim i 

funksionit të tij në perputhje me legjislacionin. 

8. Drejtorja e Departamentit A. S. përdor metoda nga më të ndryshmet diferencuese, 

diskriminuese dhe shantazhi ndaj personit tim, për shkak të qëndrimeve të mia ndaj 

politikave të institucionit. Kjo është bërë në mënyrë të përsëritur disa herë dhe në shumë 

forma si: 

- Mungesë informacioni e kërkuar me email ose shkresë zyrtare 

- Drejtorja e Departamentit, në mënyrë të diferencuar dhe diskriminuese, nuk miraton 

programet mësimore të lëndëve ku unë jam titullare, programe këto në përputhje me 

rregulloret e studimeve, vetëm që të më imponohej me detyrim forma e kontrollit të 

studenteve sipas një modeli të nisur nga Rektori, por në kundërshtim me rregulloren 

e studimeve bachelor dhe në kundërshtim me lirinë akademike. 

- Urdhërohem nga Drejtorja e Departamentit, në kundërshtim me rregulloren e 

studimeve, të zhvilloj provimin e lëndës ku unë jam titullare, në kundërshtim me 

programet e lëndëve të dorëzuara nga unë, në fillim të vitit akademik dhe të 

miratuara nga ana e saj, në momentin që ato janë kërkuar. 

- Mungesë informacioni dhe konsultimi për datat e provimeve dhe riprovimeve lidhur 

me personin tim.  

- Drejtorja e Departamentit, asnjëherë nuk kërkon mendimin tim, për propozime për 

datat e riprovimeve. Këto data shpesh më janë vendosur edhe ditë të shtunë ose të 

diel (të cilat nuk na kompensohen asnjeherë). Në të njëjtën kohë as për datat e 

provimeve nuk njoftohem asnjëherë me email (ose njëherë në 2 vjet, në një kohë që 

kemi 3 sezone provimesh), dhe këto data, dalin gjithmonë me vonesë ose nuk dalin 

fare, as në faqen online të universitetit, duke u diferencuar edhe në dhënien e 

informacionit të detyrueshëm.  

- Nuk më është dhënë asnjë ditë pushimi për pjesëtarë të familjes të sëmurë në spital 

(burri, vajza) dhe as për martesën e vajzës. 

- Drejtorja e Departamentit, më shantazhon me mosfirmosjen e evidencave të orëve 

mësimore, në se nuk plotësohen sipas urdhërave të saj verbale dhe jo me shkrim.  Me 

12 korrik vë në dijeni edhe Rektorin, Dekanin dhe auditin e USH për këtë 

paligjshmëri. Por akoma asnjë përgjigje me shkrim nga  ana  e tyre.  

Papërgjegjshmëri e drejtuesve për të kryer funksionet e tyre mbi bazën e 

legjislacionit në fuqi. 

9. Drejtorja e Departamentit, me moskompetencën e saj, që nga viti 2016, më ka 

eleminuar plotësisht nga komisionet e vlerësimit të dosjeve për pedagogë të brendshëm 
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dhe të jashtëm të departamentit tonë, nga komisionet e mbrojtjes së temave të masterit, 

nga udhëheqjet  e studenteve për tema diplome, nga recencat e këtyre punimeve dhe 

nga e drejta më fillestare për t’u njohur me këto punime të studentëve.  

10. Diskriminim duke shkelur kodin e punës dhe ligjin e arsimit të lartë nga punëdhënësi, 

për pushimet vjetore jo të plota dhe të pakompensuara, mospagesë ose moskompensim i 

ditëve të shtuna dhe të diela dhe heqje e ditëve të punës. Në mënyrë të diferencuar dhe 

diskriminuese nga të tjerët, dhe në mënyrë të përsëritur, më hiqen ditë pune nga paga, 

edhe ditë e shtunë dhe ditë feste zyrtare, edhe kur nuk është cënuar procesi mësimor dhe 

as realizimi i kontratës së punës (1536 orë), në kundërshtim kjo me lirinë akademike, por 

edhe në mënyrë të diskriminuar nga Drejtorja e Departamentit dhe Dekania e FSHN. Në 

një kohë që vetë kjo Drejtore Departamenti nuk zbaton as edhe një ditë orarin e saj si 

funksion administrativ që ka, por në fakt ajo nuk i heq vetes as edhe një ditë pune.  

11. Rektori dhe Administratori japin një përgjigje të paargumentuar, të paverifikuar dhe të 

pabazuar në ligje, për shqetësimin tim për heqjen e ditëve të punës nga paga ime në 

mënyrë të përsëritur nga Drejtorja e Departamentit dhe Dekani, në mënyrë të 

diferencuar dhe të diskriminuar, duke e bërë të ligjshëm diskriminimin nga ana e saj 

ndaj meje, dhe duke mos marrë asnjë masë për të ndërprerë këtë gjendje, që po dëmton 

rëndë personalitetin tim.ˮ 

 

Përsa më lart, ankuesja pretendon se paligjshmëritë, diferencimi dhe diskriminimi ndaj saj janë 

bërë për shkak të mendimeve ndryshe dhe denoncimit të paligjshmërive të Rektorit të Ush-së, 

Dekanes së FSHN-së dhe Drejtores së Departamentit të Biologji-Kimisë. 

Në zbatim të ligjit Nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, V. A. ka 

kërkuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi: 

- të merren masa që të nderpritet diskriminimi nga ana e subjekteve ndaj të cilëve ka 

paraqitur ankesën, dhe  të vendoset mundësi e barabartë për të ushtruar të drejtat e saj sipas 

legjislacionit të zbatueshëm 

- kthimin e dinjitetit profesional  

- detyrimin e universitetit të bëjë rregullimet e duhura dhe të marra masa për rikthimin e  

dëmin moral,  psikologjik, ekonomik dhe profesional dhe rikthimin e lëndëve ku ka qënë 

titullare, si dhe të pozicionit të sekretares së buletinit.  

  

II. Ndjekja e proçedurës për shqyrtimin e ankesës nga Komisioneri. 

Në nenin 1 të Ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, përcaktohet 

se: “Ky ligj rregullon zbatimin dhe respektimin e parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, 

ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose 

filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzaninë, përkatësinë prindërore, 

përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, 
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vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë 

në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.  

Neni 7 i LMD-së
3
, në pikën 1 të tij, parashikon se: “Çdo veprim apo mosveprim i autoriteteve 

publike ose i personave fizikë a juridikë që marrin pjesë në jetën dhe sektorët publikë apo 

privatë, që krijojnë baza për mohimin e barazisë ndaj një personi apo grupi personash, ose që i 

ekspozon ata ndaj një trajtimi të padrejtë dhe jo të barabartë, kur ata ndodhen në rrethana të 

njëjta apo të ngjashme, në krahasim me persona të tjerë apo grupe personash, përbën 

diskriminim”. 

Bazuar në nenin 32/1/c të ligjit, Komisioneri ka kompetencë për të shqyrtuar shkeljet që i bëhen 

zbatimit dhe respektimit të parimit të barazisë në lidhje me këto shkaqe. 

Në zbatim të parashikimeve ligjore, të përcaktuara në nenet 32/2 dhe 33 të ligjit                       
nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, ka shqyrtuar çështjen duke ndërmarrë hapat si më poshtë: 

Pas analizimit të ankesës, u konstatua se nga pikëpamja formale, ajo i plotësonte kërkesat e 

parashikuara nga neni 33, pika 3 të ligjit nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. Për këtë arsye, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi filloi proçedurat 

përkatëse për shqyrtimin e saj.  

 

1. Me anë të shkresës Nr. 1310/1 prot., datë 18.09.2019, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi i është drejtuar subjekteve, ku i ka kërkuar informacion lidhur me 

pretendimet për diskriminim, të subjektit ankues. 

 

- Në përgjigje të shkresës së sipërcituar, nga ana e subjekteve ndaj të cilëve është paraqitur 

ankesa, nuk u vu në dispozicion të KMD-së asnjë informacion. 

 

2. Në kushtet e mungesës së informacionit me anë të shkresës Nr. 1310/2 prot., datë 

06.11.2019, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi i është drejtuar sërish 

subjekteve, ku i ka kërkuar informacion lidhur me pretendimet për diskriminim, të 

subjektit ankues. 

 

- Në përgjigje të shkresës së sipërcituar dhe në referim të kërkesave në shkresën e sipërcituar, 

Fakulteti i Shkencave Natyrore anë të shkresës
4
 Nr. 1773 prot., datë 08.11.2019, vuri në 

dispozicion të KMD-së informacion lidhur me pretendimet e palës ankuese, duke sqaruar 

ndër të tjera se:  

                                                           
3
 Shkurtesë  për  Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

4
 Protokolluar pranë KMD-së me Nr. 1310/3 prot., datë 11.11.2019 
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“1. Për ndarjen e ngarkesës mësimore veprohet në bazë të Universitetit , neni 33. Ku thuhet: 

‘Drejtori i Departamentit përgatit projektin për shpërndarjen e ngarkesës mësimore për anëtarët 

e departamentit. Projekt Ngarkesa hyn në fuqi, pasi shqyrtohet dhe miratohet nga njësia bazë’. 
Lëndët në departamente janë të ndara që kur merret në punë pedagogu. Problemi qëndron 

ndryshe kur: - pedagogut nuk i plotësohet ngarkesa si rezultat i rënies së numrit të studentëve; 

hiqet ndonjë lëndë nga departamentet e tjera por që zhvillohet nga pedagogët e departamentit; 

kur pedagogët largohen nga mësimdhënia për arsye të ndryshme. Në këto raste drejtori i 

departamentit vë në dijeni departamentin në mbledhjen për shpërndarjen e ngarkesës. 

Diskutohen dhe miratohen nga departamenti se kush do ti zhvillojë lëndët dhe orët që mbesin pa 

u mbuluar.  

2.  Lënda e Histologjisë që zhvillohej nga pedagogia V. V. (A.) i është hequr në vitin 2010 kur 

ajo është larguar nga USH që në vitin 2006 sepse shoqëronte burrin e saj (ngarkuar me detyrë 

shtetërore jashtë vendi). Në fakt që kur ajo është larguar lënda e Histologjisë është dhënë nga 

një pedagoge e jashtme deri në vitin akademik 2009-2010. Në shtator të vitit 2010 pedagogia më 

gradën Dr. A. S. mbeti pa ngarkesë si: rezultat i ndryshimeve në planet mësimore të 

departamenteve të tjera; heqja e lëndës së anatomisë nga departamenti i infermierisë. Në këto 

kushte, është bërë mbledhje departamenti ku është vendosur që pedagogëve të jashtëm të mos u 

jepet ngarkesë mësimore (leksione dhe seminare) pa plotësuar ngarkesën e pedagogëve të 

brendshëm. Ngarkesa e lëndës së Histologjisë i hiqet pedagoges së jashtme dhe i jepet 

pedagoges së brendshme A. S.  

3. a) Nga Departamenti i Infermierisë është hequr lënda e Biologjisë. Kjo lëndë është menduar 

të integrohet brenda modulit të biokimisë duke arsyetuar se kjo lëndë realizohet në sistemin 

parauniversitar dhe është rikthyer kriter për hyrjen në programet e studimit të cilkit të parë në 

Departamentin Infermieri. Gjithashtu, është bazuar në uljen e numrit të provimeve për studentët 

në bazë të Udhëzimit Nr. 15, datë 04.04.2008 “Për organizimin e studimeve në institucionet 

publike të arsimit të lartë”. Për çdo program studimi të ciklit të parë nuk mund të parashikohen 

në total me shumë se 22 provime apo forma të tjera të vlerësimit përfundimtar të dijeve,...). Një 

lëndë në dy module: Puerikulturës dhe infermieristikë puerikulturë të dhënë nga pedagogia J. L.  

b) Nga Departamenti i Administrim Biznesit: Lënda Matematika 2, i është hequr zëvendës 

dekanes Dr. B. L. 

c) Nga Departamenti i Turizmit Lënda Statistikë që e zhvillonte një pedagoge e Departamentit 

të Matematikës që ka dalë në pension.  

d) Departamenti i Mësuesisë: Lënda e Anatomi Higjene i është hequr pedagoges Dr. A. S. 

4. Kemi edhe raste të tjera në Fakultet kur studentët janë marrë në riprovime  nga pedagogët jo 

titullar të lëndëve: 

- Lënda Shkenca Biologjike, Departamenti i Psikologjisë dhe i Punës Sociale. 

Fakulteti i Edukimit. 

-  Lënda Elementët e Elektroteknikës, Departamenti i Fizikës. 

- Lënda Arkitekturë kompjuteri, Departamenti i Matematikës. 

- Lënda Rrjete, Departamenti i Matematikës etj. 
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5. Pedagoges V. V. asnjëherë nuk i është reduktuar ngarkesë mësimore. Po ju sqarojmë se ka 

qënë ngarkesë mësimore në vite 

- Viti akademik 2010-2011, ngarkesa 340.9 orë 

- Viti akademik 2011-2012, ngarkesa 318.1 orë 

- Viti akademik 2013-2014, ngarkesa 331.3 orë 

- Viti akademik 2014-2015, ngarkesa 338 orë 

- Viti akademik 2015-2016, ngarkesa 486.6 orë 

- Viti akademik 2016-2017, ngarkesa 428.3 orë 

- Viti akademik 2017-2018, ngarkesa 382.2 orë 

- Viti akademik 2018-2019, ngarkesa 288 orë  

6. Struktura mësimore e USH-së e përcakton veprimtarinë mësimore, pushimet, sezonin e 

provimeve dhe riprovimeve. Drejtorët e departamenteve njoftojnë studentët për datën e fillimit 

dhe të mbarimit të sezonit dhe ju kërkohet studentëve të zgjedhin radhën e lëndëve që ata do të 

japin provime. Pasi marrin datat e provimeve, drejtorët e departamenteve njoftojnë pedagogët 

për orarin (sepse ndonjë pedagog mund të ketë ndonjë kërkesë) të cilat merren në konsideratë 

dhe pastaj e sjellin në dekanat për miratim.  

7. Deri në vitin 2016 Prof. Dr. A. B. ka qënë kryeredaktor i Buletinit Shkencor, Seria Shkencave 

të Natyrës. Me zgjedhjet e reja në atë vit, në bazë të Rregullores së Buletinit Shkencor, Rektori 

do të ishte Drejtori i Buletinit që përmban 5 seri dhe në këtë mënyrë nuk mund të qëndronte më 

në detyrën e kryeredaktorit. Në këto kushte, me vendimet e drejtorit të Buletinit Shkencor u 

ndryshuan të gjithë redaksitë e serive të buletinit, Seria e Shkencave të Natyrës (Urdhër nr. 207, 

datë 12.06.2017), Seria e Shkencave Shoqërore (Urdhër nr. 205, datë 12.06.2017), Seria e 

Shkencave të Edukimit (Urdhër nr. 204, datë 12.06.2017), Seria e Shkencave Ekonomike 

(Urdhër nr. 208, datë 12.06.2017) dhe Seria e Shkencave Juridike (Urdhër nr. 206, datë 

12.06.2017). Ndryshimi i redaksive përfshinte në vetvete aktivizimin e pedagogëve të cilët kishin 

kontribute në kërkimin shkencor dhe që të përfaqësonte çdo fushë që mbulonte buletini. Anëtarët 

e redaksisë së zgjedhur në Serinë e Shkencave të Natyrës nga fusha që mbulon znj. V. (A.) janë 

me kontribute të rëndësishme në vetë Buletinin Shkencor dhe kjo mund të verifikohet nga numri i 

artikujve të botuar në buletin. 

8. Në dekanat nuk është depozituar asnjë kërkesë nga pedagogia V. V. për leje, për asnjë rast 

tjetër vetëm një kërkesë e bërë më datën 18.04.2019-26.04.2019 me e-mail nga Drejtorja e 

Departamentit. Sipas Drejtores së Departamentit pedagogia V. A. nuk ka kërkuar leje për 

martesën e vajzës, as në mënyrë verbale. Ka kërkuar leje në mënyrë verbale kur ka pasur burrin 

e sëmurë dhe ajo ka shkuar për të bërë analiza në Tiranë. I është dhënë leje aq sa ka kërkuar. Po 

kështu veprohet edhe në departamentet e tjera. 

9. a) Në bazë të Statutit të USH-së (Mars 2018), neni 33, pika h), si dhe Udhëzimit nr. 432, datë 

23.04.2016 dhe 371, datë 25.07.2016 ‘Për procedurat e rekrutimit të pedagogëve me kohë të 

plotë dhe të pjesshme (respektivisht) në Universitetin Luigj Gurakuqi në vitin akademik 2016-

2017’, pika 4, komisionet Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve propozohen nga Drejtori i 

njësisë bazë dhe miratohen nga Dekani. 
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b) Meqënëse ka një vakum ligjor në lidhje me kordinatorin e masterave, është bërë një 

bashkëpunim mes Drejtorit të Departamentit dhe kordinatorit të masterave. Departamenti në 

bashkëpunim me kordinatorin cakton fushat e kërkimit dhe drejtuesit e tyre, të cilat bëhen të 

ditura studentëve në fillim të vitit të dytë akademik. Studentët zgjedhin fushën e kërkimit dhe 

drejtuesit. Si rregull, shumë tema janë marrë nga pedagogët që kanë drejtim Didaktikën, 

sepse janë mastera për mësuesinë. Studentët nuk e kanë zgjedhur znj. V. V. si udhëheqëse. 

c) Në komisionet e diplomës së masterit shkencor në Biologji Mjedisore, Drejtori i 

Departamentit ka zgjedhur anëtarë komisioni me titull shkencor më të lartë duke ruajtur dhe 

një kriter përfaqësimi sipas fushës, një përfaqësues të profilit zoologji, një botanikë dhe një 

kimi. Recensat e punimeve zgjidhen në bazë të fushave përkatëse që mbrojnë temën studentët. 

d) V. V. është anëtare në komisionet e provimit të studimeve bachelor. 

 

10. Kërkesa për leje pa të drejtë page kërkohet paraprakisht tek Drejtori i Departamentit, e cila 

pasi miratohet duhet të plotësojë parashikimet ligjore, konkretisht nuk mund të jetë më pak se një 

javë kalendarike pa ndërprerje për analogji me lejen me të drejtë page, sipas përcaktimeve të 

nenit 93, pika 3 e Kodit të Punës.”.  

 

Në përfundim të përgjigjes, bashkëngjitur shkresës, Universiteti i Shkodrës vuri në dispozicion të 

KMD-së: 

- Kopje të shkresës Nr. 31 prot., datë 19.04.2019 të Drejtorit të Departamentit të Biologjisë, 

me anë të së cilës i miratohet leja për arsye familjare ankueses. 

- Kopje të shkresës Nr. 3007 prot., datë 03.10.2018, të Rektorit të USH-së, me anë të së cilës i 

miratohet leje pa të drejtë page pedagogut të Departamentit të Biologji-Kimisë, Rr. S. 

- Kopje e kërkesës së pedagoges D. M., për leje pa të drejtë page, drejtuar Departamentit të 

Biologji-Kimisë. 

- Kopje të shkresës Nr. 27 prot., datë 28.06.2017, të Drejtorit të Departamentit të Biologji-

Kimisë, me anë të së cilës i miratohet leje pa të drejtë page për arsye shëndetësore dhe 

familjare pedagogut të Departamentit të Biologji-Kimisë, F. S. 

- Kopje të shkresës Nr. 48/1 prot., datë 10.02.2018, të Drejtorit të Departamentit të Biologji-

Kimisë, me anë të së cilës i miratohet leje pa të drejtë page pedagogut të Departamentit të 

Biologji-Kimisë, M. R. 

- Kopje e Raportit të Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, të 

Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 8419/4 prot., datë 05.11.2019, lidhur me 

verifikimin e ankesës së depozituar në Platformën e Bashkëqeverisjes si dhe deleguar për 

kompetencë nga ILDKPKI, të V. A., lidhur me problematika në funksionimin e 

Departamentit të Biologji-Kimisë, Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti “Luigj 

Gurakuqi”, Shkodër. 

 

 Mbështetur në nenin 33/8, të ligjit nr. 10221/2010 "Për Mbrojtjen nga Diskriminimi", për 

shqyrtimin e mëtejshëm të ankesës Nr. 105, datë 03.09.2019, Komisioneri me shkresën Nr. 
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1310/4 prot., datë 14.11.2019, njoftoi zhvillimin e seancës dëgjimore në datë 02.12.2019 

duke kërkuar shpjegime shtesë. 

 

Në përfundim të shkresës së sipërcituar, KMD ka kërkuar nga MASR, të vërë në dispozicion të 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ditën e zhvillimit të seancës dëgjimore, 

informacionin lidhur me:   

 Kopje te shkresave nëse USH dhe FSHN, i është përgjigjur kërkesave apo shqetësimeve 

të ngritura nga ana e ankueses.  

 Procedurën që ndiqet nga ana e FSHN, lidhur me ndarjen e ngarkesës mësimore. Si bëhet 

shpërndarja e lëndëve apo ngarkesës mësimore ? 

 Kohën kur i është hequr lënda e Histologjisë dhe Biologjisë, ankueses, si dhe arsyet. 

 Informacion nëse bëhen me dije pedagogët lidhur me ngarkesat e secilit. Nëse po, 

informacion të procedurës që ndiqet. 

 Kopje të dokumentit (procesverbal etj.) lidhur me shpërndarjen e ngarkesave mësimore 

për pedagogët, për vitin akademik 2017-2018 dhe 2018-2019. 

 Informacion lidhur me kohën kur janë marrë studentët e ankueses në riprovim nga 

pedagog të tjerë. A ka patur raste në të cilat studentët janë marrë në riprovime jo nga 

titullari i lëndës, por nga pedagogë të tjerë të stafit të FSHN-së. Nëse po, akte që provojnë 

këto raste. 

 Informacion dhe kopje të procedurës që ndiqet për caktimin e datave të provimeve apo 

riprovimeve. A konsultohen titullarët e lëndëve përpara vendosjes së këtyre datave? 

 Informacion rreth kohës kur është bërë largimi i ankueses nga pozicioni i Sekretares së 

Buletinit Shkencor. A ka patur raste të tjera të largimit të pedagogëve nga struktura të 

Buletinit Shkencor ? Nëse, informacion lidhur me to dhe kohën kur kanë ndodhur. 

 Informacion mbi procedurën, kriteret dhe procesin që ndiqet për caktimin e pedagogëve 

në komisionet e vlerësimit të dosjeve për pedagogë të brendshëm dhe të jashtëm, 

komisionet e mbrojtjes së temave të masterit, në udhëheqjet  e studenteve për tema 

diplome dhe në recencat e këtyre punimeve. Argumentimin tuaj rreth pretendimit të 

subjektit ankues lidhur me përjashtimin e saj nga këto komisione.  

 Kur ka qënë pjesë së fundmi ankuesja në një prej komisioneve të sipërcituara? 

 

Seanca u zhvillua në datën 02.12.2019, me praninë e të dy palëve: subjektit ankues, dhe palës 

kundër së cilës është paraqitur ankesa, përfaqësuesesit
5
 e Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe 

Departamentit të Biologji-Kimisë: S. G., me detyrë Dekane e Fakultetit të Shkencave të Natyrës 

dhe A. S., me detyrë Drejtore e Departamentit të Biologji-Kimisë. 

 

                                                           
5
 Përfaqësuar me Autorizim Nr. 2193/1 prot., datë 19.08.2019, të Postës Shqiptare sh.a. 
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Bazuar në nenin 80/1/b të Kodit të Procedurave Administrative dhe Rregullores së Brendshme të 

Komisionerit, u njoftuan palët se seanca dëgjimore do të rregjistrohej dhe përmbajtja e saj do të 

përdoret si provë gjatë procesit të shqyrtimit të ankesës. 

Gjatë seancës dëgjimore, palët i qëndruan të njëjtave parashtrime që kishin bërë të njohura gjatë 

komunikimit shkresor me KMD-në. 

Fillimisht ankuesja sqaroi ndër të tjera se nga ana e Departamentit të Biologji-Kimisë, Lënda e 

Histologjisë që zhvillohej prej saj i është hequr në vitin 2010. Në periudhën kur ajo është larguar 

jashtë vendit (në vitet akademike 2006 – 2010 është shkëputur nga Universiteti, sepse shoqëronte 

bashkëshortin si diplomat në Londër), lënda e Histologjisë është dhënë nga një pedagoge e 

jashtme deri në vitin akademik 2009-2010. Më pas në në shtator të vitit 2010 kjo lëndë i është 

caktuar  A. S. Që nga momenti i rikthimit në Fakultet, ankuesja pretendon se ka kërkuar, që të 

vijojë të zhvillojë lëndën e Histologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, por që nga ajo 

kohë nuk i është dhënë. Pas zgjedhjeve në strukturat e Universitetit të vitit 2016, për faktin se ajo 

ka dalë kundër kandidaturave të Rektorit dhe Dekanes aktuale, është penalizuar duke iu hequr 

edhe lënda e Biologjisë të cilën e zhvillonte në Departamentin e Infermierisë.  

Sa i përket ngarkesës mësimore, ankuesja sqaroi se për të nuk përbënte problem ngarkesa apo 

numri i orëve, por mënyra se si asaj i është plotësuar ngarkesa mësimore. Pra, duke mos i dhënë 

lëndët e Histologjisë dhe Biologjisë në Departamentin e Infermierisë.  

Në përfundim, ankuesja theksoi se që nga viti 2016, nuk ka qënë pjesë e asnjë prej komisioneve 

të Masterave, të emërimit të pegagogëve të rinjë, si dhe as ka marrë studentë nën udhëheqje për 

temën e diplomës.  

Në përgjigje të pretendimeve të ngritura nga ana e ankueses, përfaqësueset e Fakultetit të 

Shkencave të Natyrës dhe Departamentit të Biologji-Kimisë, ndër të tjera sqaruan se:  

Lidhur me lëndën e Histologjisë, që zhvillohej nga ankuesja, nga viti 2006, lënda e Histologjisë 

është dhënë nga një pedagoge e jashtme deri në vitin akademik 2009-2010. Në shtator të vitit 

2010 si rezultat i ndryshimeve në planet mësimore të departamenteve të tjera dhe heqja e lëndës 

së anatomisë nga Departamenti i Infermierisë pedagogia A. S. mbeti pa ngarkesë. Në këto 

kushte, është bërë mbledhje departamenti ku është vendosur që pedagogëve të jashtëm të mos u 

jepet ngarkesë mësimore (leksione dhe seminare) pa plotësuar ngarkesën e pedagogëve të 

brendshëm. Ngarkesa e lëndës së Histologjisë i hiqet pedagoges së jashtme dhe i jepet pedagoges 

së brendshme A. S. Për këtë është zhvilluar mbledhje në Departament ku i është caktuar 

ngarkesa dhe lënda e Biologjisë pedagoges A. S. Nga ky moment e në vijim nuk mundet që, t’i 
hiqej lënda e Histologjisë pedagoges A. S. dhe t’i jepej ankueses, duke qënë se u rikthye në punë 

pas një shkëputje të gjatë. 
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Lidhur me lëndën e Biologjisë, nga Departamenti i Infermierisë u hoq lënda e Biologjisë dhe u 

mendua të integrohet brenda modulit të biokimisë duke arsyetuar se kjo lëndë realizohet në 

sistemin parauniversitar dhe është rikthyer kriter për hyrjen në programet e studimit të cilkit të 

parë në Departamentin Infermieri. Më pas në këtë departament nuk u shtua asnjë lëndë tjetër, por 

kreditet e saj i kaluan 2 lëndëve që zhvilloheshin më parë në këtë departament. Pra, në këtë 

situatë, ky vendim nuk u ndërmor nga ana e Departamentit të Biologji-Kimisë, por nga ana e 

Departamentit të Infermierisë.  

Lidhur me pjesëmarrjen në Komisionet e vlerësimit të studentëve në bachelor, duke qënë se në 

Departamentin e Biologji-Kimisë, bejnë pjesë 4 pedagogë të Kimisë dhe 8 pedagog të Biologjisë. 

Pedagogët e Biologjisë alternohen në këto komisione, një sezon janë pjesë e tyre 4 prej 

pedagogëve dhe në sezonin tjetër 4 pedagogët e tjerë.  

Sa i përket pjesëmarrjes në komisionet e Masterit, duke qënë se nga Departamenti i Biologji-

Kimisë, zhvillohet vetëm Masteri Profesional i Mësuesisë, është ndjekur parimi që pjesë e tyre të 

jenë vetëm pedagogët didakt, pasi ata janë specialist të fushës së mësuesisë. Pra, në këto 

komisione kanë marrë pjesë një didakt i Biologjisë, me titull Profesor dhe një i Kimisë, me titull 

As. Profesor, pasi vetëm këta të dy janë në departament. Ndërsa, pjesë e komisionit ka qënë 

Drejtori i Departamentit të Biologji-Kimisë dhe ndonjëherë kordinatori i Masterit. Pra, pjesë e 

komisioneve kanë qënë pedagogët me titujt më të lartë akademik. 

Lidhur me tërheqjen e vëmendjes ankueses në fillim të muajit Nëntor 2019, përfaqësuesit e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Departamentit të Biologji-Kimisë, sqaruan se nga 

informacionet e dhëna nga ana e studentëve, ditët e enjte, ankuesja zhvillonte mësimin në 2 orë 

(09:00-11:00), ndërkohë që orari i përcaktuar ishte 4 orë (09:00-13-00). Në këto kushte, i është 

kërkuar kordinatores së departamentit të marrë informacion rreth orareve që zhvillohet procesi 

mësimor nga pedagogët. Duke qënë se nga ana e saj nuk ishte grumbulluar ky informacion, 

Drejtorja e Departamentit me anë të sms-ve u kishte kërkuar të gjithë pedagogëve ta informonin 

rreth orarit kur zhvillonin mësimin. Ankuesja, me anë të e-mailit ka informuar se orari që 

zhvillon mësimin ishte 09:00-13:00, ndërsa studentët kanë informuar se mësimi zhvillohej nga 

ora 09:00 deri në 11:00. Në këto kushte, ankuesja është thirur dhe i është tërhequr vëmendja për 

këtë situatë, por ndaj saj nuk është marrë asnjë veprim i mëtejshëm. 

Sa i përket faktit që ankuesja nuk ka udhëhequr asnjë student,  u sqarua se nuk është as Dekani 

dhe as Drejtori i Departamentit ai që vendos për studentët se me cilin pedagogë do të përgatisin 

temën e diplomave, por janë vetë studentët ata që bëjnë zgjedhjen e tyre për temën dhe 

pedagogun përkatës.   

Lidhur me pretendimin për shkarkimin nga detyra e Sekretares së Buletinit Shkencor për 

Shkencat e Natyrës, u sqarua se me emërimin e Rektorit të ri të Univesitetit të Shkodrës, 

ndryshoi i gjithë personeli i  Buletinëve Shkencor të Universitetit të Shkodrës dhe jo vetëm i 
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Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Pra, sipas tyre nuk ka patur asnjë veprim diferencues apo 

tendencioz ndaj ankueses.    

Në përfundim të argumentimit, nga ana e përfaqësueseve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës 

dhe Departamentit të Biologji-Kimisë, u theksua se pretendimet e ankueses nuk qëndrojnë, pasi 

referuar provave të vëna në dispozicion: 

- ka patur edhe pedagogë të tjerë të Departamentit të Biologji-Kimisë të cilëve u janë hequr 

lëndët dhe nuk i kanë marrë sërish,  

- ka patur edhe pedagogë të tjerë të cilët nuk janë pjesë e komisioneve në Master, 

- ka patur edhe pedagogë të tjerë të cilëve u janë hequr ditët e punës, 

- ka patur edhe pedagogë të tjerë të cilët pavarësisht se kanë qënë titullarë të lëndëve, provimet 

e tyre janë zhvilluar nga komisione të tjera, 

- ndryshimi i stafeve të Buletinëve Shkencor është bërë për të gjithë fakultetet e Universitetit të 

Shkodrës dhe jo vetëm për Fakultetin e Shkencave të Natyrës. 

Gjatë shqyrtimit të kësaj ankese, Komisioneri ka marrë në shqyrtim vetëm ato çështje objekt i 

ankesës dhe që bëjnë pjesë në kompetencat e tij, të parashikuara nga ligji nr. 10221, datë 

04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”. 

III. Vlerësimi i fakteve dhe provave të grumbulluara nga Komisioneri gjatë proçesit 
të shqyrtimit të çështjes. 
 

A. Lidhur me trajtimin disfavorizues dhe të pabarabartë. 

Ligji “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, neni 1 sipërcituar dhe neni 3/1, parashikojnë se: 

“Diskriminim” është çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen të pamundur 

të ushtrimit në të njëtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi”.  

Gjatë shqyrtimit të ankesës dhe ndjekjes së procedurës hetimore, Komisioneri në përputhje me 

ligjin ka kërkuar informacionin e nevojshëm dhe dokumentacionin mbështetës, lidhur me rastin e 

subjektit ankues, në mënyrë që të mund të vlerësonte me objektivitet pretendimin e tij për trajtim 

të padrejtë dhe diskriminues. 

Kodi i Procedurës Administrative
6
, ka saktësuar se barra e provës në çështjet e diskriminimit të 

pretenduar, i kalon palës tjetër/organit publik, në këtë rast Rektorit të Universitetit të Shkodrës 

                                                           
6
Kështu, neni 82, pika 2 e tij, përcakton se: “Në rastet kur pala paraqet prova mbi të cilat bazon pretendimin për 

sjelljen diskriminuese dhe në bazë të të cilave mund të prezumohet se ka pasur diskriminim, pala tjetër dhe/ose 
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“Luigj Gurakuqi” (në vijim USH), A. B., Dekanes së Fakultetit të Shkencave të Natyrës (në 

vijim FSHN), S. G. dhe Drejtores së Departamentit të Biologji-Kimi, A. S., të cilët duhet të 

provonin se subjekti ankues nuk është trajtuar në mënyrë të padrejtë, për shkaqet e pretenduara 

prej saj. 

Komisioneri ka përmbushur kërkesat e parashikuara në Kodin e Procedurës Administrative, edhe 

sa i takon dhënies së ndihmës efektive, gjë e cila është përcaktuar në nenin 10, të tij:                       

“Organi publik siguron që të gjitha palët dhe persona të tjerë të përfshirë në procedurë të jenë 

në gjendje të ndjekin dhe të mbrojnë të drejtat dhe interesat e tyre ligjorë në mënyrë sa më 

efektive dhe të lehtë të jetë e mundur. Ai i informon palët mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre, 

përfshirë të gjithë informacionin e lidhur me procedurën dhe i paralajmëron ato për pasojat 

ligjore të veprimeve ose mosveprimeve të tyre”. 

LMD
7
 në nenin 32, pikën 2, të tij ka përcaktuar qartë këtë detyrim, duke cituar se: “Të gjitha 

institucionet publike dhe subjektet private janë të detyruara të mbështesin Komisionerin në 

përmbushjen e detyrave të tij, veçanërisht duke i dhënë informacionin që i nevojitet atij”. 

Nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi janë marrë të gjitha masat që subjektet 

kundër të cilëve është bërë ankesa të vihen në dijeni për ankesën e bërë dhe i janë ofruar 

mundësitë që të jepnin shpjegime, informacion dhe dokumentacion provues mbi pretendimet e 

ngritura nga subjekti ankues.  

Bazuar në provat e administruara gjatë proçesit të shqyrtimit të ankesës, rezultoi se: 

a) Lidhur me heqjen e lëndëve të Histologjisë dhe Biologjisë. 

Ankuesja ka filluar punë si pedagoge pranë Fakultetit të Biologji-Kimisë, në Univesitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër, në vitin 1990. Në periudhën 2006-2010, ankuesja është larguar jashtë vendit 

për të shoqëruar bashkëshortin e saj në një shërbim diplomatik në Londër. Gjatë kësaj periudhe 

lënda e Histologjisë, të cilën ankuesja e ka zhvilluar në degën e infermierisë që nga viti 2000, kur 

është hapur kjo degë, i është caktuar një pedagogu tjetër të jashtëm, deri në vitin akademik 2009-

2010. Më datë 20.10.2010, në mbledhjen e Departamentit të Biologji-Kimisë, është diskutuar 

fakti që si rezultat i ndryshimeve në planet mësimore të departamenteve të tjera dhe heqja e 

lëndës së anatomisë nga Departamenti i Infermierisë pedagogia A. S. mbeti pa ngarkesë. 

Gjithashtu, në këtë mbledhje është vendosur që pedagogëve të jashtëm të mos u jepet ngarkesë 

mësimore (leksione dhe seminare) pa plotësuar ngarkesën e pedagogëve të brendshëm. Referuar 

këtij arsyetimi lënda e Histologjisë i ka kaluar pedagoges së brendshme A. S. Gjatë periudhës në 

vijim, pas kthimit nga jashtë vendit, ankuesja ka kërkuar
8
 në vazhdimësi marrjen e lëndës së 

                                                                                                                                                                                           

organi publik detyrohet të provojë se faktet nuk përbëjnë diskriminim, pavarësisht nga detyrimi i organit publik për 

të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”. 
7
 Shkurtesë e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

8
 Referuar provave të depozituara në ankesë 
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Histologjisë, por nga ana e përfaqësuesve të Fakultetit të Biologji-Kimisë i është sqaruar se kjo 

lëndë i është dhënë pedagoges A. S. për shkak të plotësimit të ngarkesës mësimore. 

Referuar Procesverbalit të mbledhjes së Departamentit të Infermierisë, Nr. 1 prot., datë 

17.06.2016, konstatohet se është diskutuar lidhur me heqjen e lëndës së Biologjisë dhe lëndës së 

Histologji-Mikrobiologjisë dhe integrimin e tyre në lëndët e tjera ekzistuese në këtë departament, 

si dhe kalimin e krediteve të tyre në këto lëndë. Pas miratimit unanim të bërë në këtë mbledhje, 

me shkresën Nr. 311 prot., datë 20.06.2016, Departamenti i Infermierisë i është drejtuar Dekanit 

të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe e ka informuar lidhur me këto ndryshime të pësuara në 

Planin Mësimor 2016-2019, i cili më pas është miratuar nga Senati Akademik i USH-së me 

vendimin datë 06.10.2016. Në këto kushte, nga Departamenti i Infermierisë u hoq lënda e 

Biologjisë dhe për rrjedhojë ankuesja nuk mund ta zhvillonte këtë lëndë në Degën e Infermierisë.  

Pavarësisht faktit që ankueses i është hequr nga ngarkesa mësimore lënda e Histologjisë në vitin 

2010 dhe lënda e Biologjisë në vitin 2016, konstatohet se ajo ka marrë dijeni për këto veprime 

respektivisht në vitet 2010 dhe 2016.  

Për sa më sipër, referuar nenit 33 pika 4/dh të ligjit nr. 10221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi” i cili citon se “Ankesa nuk pranohet nëse paraqitet më vonë se tre vjet nga 

ndodhja e diskriminimit ose më vonë se një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt”, 

pretendimi i ankueses për sa më lart, nuk mund t’i nënshtrohet proçedurave të mëtejshme të 

parashikuara në ligj për shqyrtimin e saj.  

Pra, konkludojmë së janë tejkaluar afatet ligjore të përcaktuara nga ligji nr. 10 221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për shqyrtimin e kësaj pjesë pjesë të ankesës pranë Komisionerit 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

b) Lidhur me largimin e ankueses nga pozicioni i Sekretares së Buletinit Shkencor.  

Mbështetur në provat e administruara, deri në vitin 2016 Prof. Dr. A. B. ka qënë kryeredaktor i 

Buletinit Shkencor, Seria Shkencave të Natyrës. Pas zgjedhjeve të zhvilluara në Universitetin e 

Shkodrës në atë vit, si dhe në bazë të Rregullores së Buletinit Shkencor, Rektori do të ishte 

Drejtori i Buletinit që përmban 5 seri dhe në këtë mënyrë nuk mund të qëndronte më në detyrën e 

kryeredaktorit. Në këto kushte, me vendimet e drejtorit të Buletinit Shkencor u ndryshuan të 

gjithë redaksitë e serive të buletinit dhe për rrjedhojë të gjitha redaksitë e Buletinit të 

Universitetit të Shkodrës, Seria e Shkencave të Natyrës (Urdhër nr. 207, datë 12.06.2017), Seria 

e Shkencave Shoqërore (Urdhër nr. 205, datë 12.06.2017), Seria e Shkencave të Edukimit 

(Urdhër nr. 204, datë 12.06.2017), Seria e Shkencave Ekonomike (Urdhër nr. 208, datë 

12.06.2017) dhe Seria e Shkencave Juridike (Urdhër nr. 206, datë 12.06.2017).  

Referuar provave të sipërcituara, veprimet për ndryshimet e redaksive të Buletinit të Universitetit 

të Shkodrës kanë ndodhur me datë 12.06.2017. Ndërsa theksojmë se, ankesa është regjistruar 
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pranë KMD-së me datë 03.09.2019, rreth dy vite pas ndodhjes së këtij fakti, pra më vonë se një 

vit nga marrja dijeni. 

Për sa më sipër, referuar nenit 33, pika 4, germa dh), të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i cili citon se: “Ankesa nuk pranohet nëse paraqitet më vonë se tre vjet nga 

ndodhja e diskriminimit ose një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt”, pretendimi i 

ankueses për sa më lart, nuk mund t’i nënshtrohet proçedurave të mëtejshme të parashikuara në 

ligj për shqyrtimin e saj.  

 

Pra, konkludojmë së janë tejkaluar afatet ligjore të përcaktuara nga ligji nr. 10 221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për shqyrtimin e kësaj pjesë të ankesës pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

c) Lidhur me pretendimin e diferencimit të ankueses nga ana e drejtuesve të Fakultetit të 

Shkencave të Natyrës. 

Këtë pretendim ankuesja e lidh me një situatë të ndodhur në muajin Maj 2016, ku me anë të  një 

emaili dt. 14 maj 2016, i ka kërkuar Dekanit të FSHN-së në atë kohë (sot Rektor i USH), 

Drejtorit të Departamentit Infermieri dhe Drejtorit të Departamentit Biologji, të vendoset më 

shumë se një datë provimi për lëndën e Biologjisë në degën infermieri dhe mami, për shkak të 

numrit të madh të studenteve (mbi 200 studentë). Në përgjigjet e shkëmbyera ndërmjet ankueses 

dhe strukturave të sipërcituara, kërkesa e ankueses nuk është marrë në konsideratë. Gjithashtu, 

është kërkuar që ajo të ndryshojë mënyrën e zhvillimit të provimit, gjë e cila është kundërshtuar 

nga ankuesja. 

Për sa më sipër, referuar nenit 33, pika 4, germa dh), të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i cili citon se: “Ankesa nuk pranohet nëse paraqitet më vonë se tre vjet nga 

ndodhja e diskriminimit ose një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt”, pretendimi i 

ankueses për sa më lart, nuk mund t’i nënshtrohet proçedurave të mëtejshme të parashikuara në 

ligj për shqyrtimin e saj.  

 

Pra, konkludojmë së janë tejkaluar afatet ligjore të përcaktuara nga ligji nr. 10 221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për pranimin e kësaj pjesë të ankesës pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

d) Lidhur me pretendimin se studentët e rregjistruar në lëndët e ankueses merren në 

provim nga Dekani dhe Drejtori i Departamentit. 

 

Pas heqjes së lëndës së Biologjisë në vitin akademik 2016 -2017, në sezonin e riprovimeve prill - 

maj 2017, studentët mbetës duhet të jepnin provimin e kësaj lënde mbi bazën e programit 

mësimor ekzistues në kohën e rregjistrimit si student. Dekani dhe Drejtoresha e Departamentit të 
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Biologji-Kimisë, kanë marrë në provim studentët mbetës së lëndës Biologji. Në këto kushte, 

evidentohet se ankuesja ka qënë në dijeni të këtij veprimi që në muajin Maj 2017.  

 

Për sa më sipër, referuar nenit 33, pika 4, germa dh), të ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”, i cili citon se: “Ankesa nuk pranohet nëse paraqitet më vonë se tre vjet nga 

ndodhja e diskriminimit ose një vit nga marrja dijeni nga i dëmtuari, për këtë fakt”, pretendimi i 

ankueses për sa më lart, nuk mund t’i nënshtrohet proçedurave të mëtejshme të parashikuara në 

ligj për shqyrtimin e saj.  

 

Pra, konkludojmë së janë tejkaluar afatet ligjore të përcaktuara nga ligji nr. 10 221/2010 “Për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi”, për pranimin e kësaj pjesë të ankesës pranë Komisionerit për 

Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

e) Lidhur me pretendimin e mospërgjigjes dhe mosreagimit nga instancat drejtuese të 

Universitetit ndaj shqetësimeve të ngritura nga ana e ankueses. 

Gjatë vitit 2019, ankuesja i është drejtuar disa herë me e-maile dhe shkresa zyrtare strukturave 

drejtuese të Universitetit të Shkodrës, Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Departamentit të 

Biologji-Kimisë, që lidhen me keqfunksionimin dhe shpërdorimin e detyrës nga ana e tyre në 

drejtimin e institucionit të USH-së. Gjithashtu pjesë e pretendimeve të saj ka qënë edhe ai për 

diskriminim, që lidhen me heqjen e lëndëve të Histologjisë dhe Biologjisë. Në përgjigje të 

ankesave të V. A., konstatohet se ajo ka marrë vazhdimisht përgjigje nga ana e strukturave 

drejtuese të USH-së dhe së fundmi me anë të shkresës Nr. 1629/1 prot., datë 26.06.2019, i është 

kthyer përgjigje për një pjesë të pretendimeve të ngritura, pasi pjesa tjetër e pretendimeve lidhet 

me çështje të sqaruara më parë nga këto struktura.  

Gjithashtu, konstatohet se referuar pretendimeve dhe ankesave të V. A., është ngritur një grup 

pune nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, i cili ka dalë me një Raport më datë 

05.11.2019. Referuar gjetjeve në këtë raport, konstatohet se objekti i ankesës së V. A., është i 

njëjtë me atë të ngritur përpara Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Në përfundimet e 

evidentuara në këtë raport të grupit të punës për verifikimin e ankesës së V. A., nuk është 

konstatuar asnjë nga pretendimet e ngritura prej saj.    

Nga analiza e provave të vëna në dispozicion nga palët, Komisioneri vlerëson se nuk kemi një 

trajtim të padrejtë, të pabarabartë apo të pafavorshëm të subjektit ankues nga ana e strukturave 

drejtuese të USH-së.   

 

f) Lidhur me pretendimin e diferencimit dhe diskriminimit në planifikimin dhe miratimin 

e ngarkesës mësimore ndaj ankueses. 
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Sa i përket pretendimit të V. A., lidhur me diferencimin dhe diskriminimin në planifikimin dhe 

miratimin e ngarkesës mësimore, Komisioneri për efekt të afateve ligjore të pranimit të ankesës 

do të shqyrtojë ngarkesën mësimore për vitet akademike 2017-2018 dhe 2018-2019.  

Referuar provave të vëna në dispozicion nga palët, konstatohet se: 

- Në vitin akademik 2017-2018, ankuesja ka qënë titullare e lëndëve: Histologji (lëndë e 

Bachelor-it në Biologji-Kimi); Biologji qelizore (lëndë e Bachelor-it në Biologji-Kimi) dhe 

Ndryshim i sjelljes dhe sjellja e sigurtë (lëndë e Master-it Mësuesi në Karriera dhe Aftësim 

për Jetën). Gjithashtu ka zhvilluar 21 leksione të lëndës “Zoologji invertebrore”, nga 42 

leksione që ka kjo lëndë. Gjatë këtij viti akademik ka patur një ngarkesë prej 382.2 orë. 

- Në vitin akademik 2018-2019, ankuesja ka qënë titullare e lëndëve: Histologji (lëndë e 

Bachelor-it në Biologji-Kimi); Biologji qelizore (lëndë e Bachelor-it në Biologji-Kimi) dhe 

Ndryshim i sjelljes dhe sjellja e sigurtë (lëndë e Master-it Mësuesi në Karriera dhe Aftësim 

për Jetën). Gjithashtu ka zhvilluar 21 leksione të lëndës “Zoologji invertebrore”, nga 42 

leksione që ka kjo lëndë dhe 45 leksione të lëndës “Plotësime në shkencat biologjike”, që 

zhvillohet në Master Profesional në Mësuesi të Kimisë dhe Biologjisë (nga 90 orë që ka 

lënda). Gjatë këtij viti akademik ka patur një ngarkesë prej 295 orë. 

Mbështetur në ngarkesën mësimore të pedagogëve të Departamentit të Biologji-Kimisë, vërehet 

se për vitin akademik 2017-2018:  

- A. B., ka patur një ngarkesë prej 107.9 orë, 

- S. G., ka patur një ngarkesë prej 183 orë, 

- A. S., ka patur një ngarkesë prej 292.5 orë, 

- F. S., ka patur një ngarkesë prej 306 orë, 

- I. B., ka patur një ngarkesë prej 336.3 orë, 

- Rr. S., ka patur një ngarkesë prej 378.5 orë, 

- V. A., ka patur një ngarkesë prej 382.2 orë, 
- N. M., ka patur një ngarkesë prej 389.85 orë, 

- A. D., ka patur një ngarkesë prej 378.3 orë, 

- A. D., ka patur një ngarkesë prej 447.75 orë, 

- A. N., ka patur një ngarkesë prej 357.1 orë, 

- M. R., ka patur një ngarkesë prej 109 orë, 

- N. B., ka patur një ngarkesë prej 439.5 orë, 

Sa i përket ngarkesës
9
 mësimore të pedagogëve të Departamentit të Biologji-Kimisë, vërehet se 

për vitin akademik 2018-2019:  

- A. B., ka patur një ngarkesë prej 207 orë, 

                                                           
9
 Për shkak se dokumenti është i paqartë 3 prej pedagogëve nuk i janë shënuar orët e ngarkesës mësimore 
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- S. G., ka patur një ngarkesë prej 297 orë, 

- A. S., ka patur një ngarkesë prej 301 orë, 

- A. N., ka patur një ngarkesë prej 342 orë, 

- Rr. S., ka patur një ngarkesë prej 320 orë, 

- N. M., ka patur një ngarkesë prej 299 orë, 

- V. A., ka patur një ngarkesë prej 287 orë, 
- A. D., ka patur një ngarkesë prej 373 orë, 

Në analizë të informacionit të sipërcituar, konstatohet se ankuesja ka një rënie të ngarkesës së 

orëve për vitin akademik 2018-2019, krahasuar me vitin 2017-2018, por e njëjta gjë shihet edhe 

për pedagogë të tjerë të të njëjtit departament me ankuesen, si p.sh.: A. N., A. D. dhe N. M. Nga 

krahasimi i ngarkesës mësimore të personelit akademik me kohë të plotë në Departamentin e 

Biologji-Kimisë, nuk evidentohen të dhëna që ankuesja të jetë trajtuar në mënyrë të pabarabartë 

apo të pafavorshme nga strukturat drejtuese të Fakultetit të Shkencave të Natyrës.  

Referuar Udhëzimit nr. 29, datë 10.09.2018 “Për veprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të 

personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë”, personeli akademik i punësuar në 

institucionet e arsimit të lartë me kohë të plotë duhet të mbulojë minimalisht: 

1. Kategoria Profesor 140 orë, 

2. Kategoria Lektor 165 orë, 

3. Kategoria Asistent Lektor 195 orë. 

Pra sa më sipër, ankuesja (me titull Prof. As.) plotëson normën e parashikuar në udhëzimin e 

sipërcituar.  

Në përfundim të arsyetimit, Komisioneri konstaton se nuk evidentohet veprim diferencues apo 

diskriminues nga ana e strukturave të Fakultetit të Shkencave të Natyrës apo Departamentit të 

Biologji-Kimisë në planifikimin dhe miratimin e ngarkesës mesimore për ankuesen. 

g) Lidhur me pretendimin e diskriminimit në raport me pedagogë të tjerë për leje pa të 

drejtë page. 

Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, me shkresën nr. 1629/1 prot., datë 26.06.2019, deklaron 

se V. A. ka kërkuar leje pa e specifikuar me apo pa të drejtë page. Nga përmbajtja e shkresës 

informacioni i dhënë në seancë dëgjimore, konstatohet se përgjegjësi i departamentit ka akorduar 

leje pa të drejtë page sepse nuk ka kompetencë për dhënie leje me të drejtë page. Vetëm rektori 

ka të drejtë për dhënie leje me të drejtë page. 

Në zbatim të pikës 19, të Vendimit nr. 329, datë 12.04.2017 të Këshillit të Ministrave “Personeli 

akademik mund të kërkojë leje, pa të drejtë page, për arsye shëndetësore apo familjare. 

Kohëzgjatja maksimale e të gjitha lejeve të papaguara, brenda një viti kalendarik, nuk mund të 

jetë më shumë se 30 ditë”. 
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Në zbatim të pikës 12, të Vendimit nr. 329, datë 12.04.2017 të Këshillit të Ministrave “Për 

statutin dhe trajtimin e veçantë të personelit akademik”, “Personale akademik, për aktivitete që 

lidhen me drejtimet e punës së tij, sipas pikës 2, të këtij vendimi, ka të drejtën e përfitimit të një 

leje deri në dy javë, me miratim nga drejtuesi i njësisë kryesore, që informon, në çdo rast, 

rektorin. Për kohëzgjatje mbi dy javë, leja merret nga rektori. Në të gjitha rastet, kërkesat për 

leje duhet të jenë të dokumentuara dhe të justifikuara. Personeli akademik raporton përpara 

departamentit mbi aktivitetin e kryer gjatë lejes”. 

Mbështetur në provat e administruara, ankuesja nuk ka kërkuar leje rektorit, sipas VKM-së nr. 

329, datë 12.04.2017. Gjithashtu, ankuesja pretendon se është diskriminuar si e vetmja punonjëse 

që i është akorduar leje pa të drejtë page, por në kundërshtim të pretendimeve të saj, nga ana e 

USH-së dhe Fakultetit të Shkencave Natyrore janë vënë në dispozicion të Komisionerit dhe lejet 

për 4 pedagogë të tjerë të cilëve u është akorduar leje pa të drejtë page, sikurse edhe V. A. 

Në përfundim të arsyetimit, Komisioneri nuk konstaton se ndaj V. A. të jenë kryer veprime që e 

vendosin atë në kushte të pabarabarta apo diskriminuese në raport me kolegët e saj sikurse 

pretendon në ankesë, lidhur me dhënien e lejes. 

h) Lidhur me pretendimin për diskriminim sa i përket pjesëmarrjes në Komisionet e 

provimeve. 

Mbështetur në provat e administruara, konstatohet se: 

- Referuar shkresës nr. 794 prot., datë 04.07.2018 me lëndë “Miratimi i komisioneve të 

provimit të diplomës së studimeve Bachelor”, e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, 

evidentohet se ankuesja është caktuar anëtare e komisionit të provimit të mbrojtjes së 

diplomës në “Biologji”. 

- Referuar shkresës nr. 1154 prot., datë 25.09.2019, me lëndë “Miratimi i komisioneve të 

diplomimit të sezonit të vjeshtës të programeve ‘Bachelor’ dhe ‘Master”, ankuesja është 

përcaktuar anëtare e komisionit të provimit të formimit në “Biologji”. 

Neni 33, pika 6, e Statutit të Universitetit e Shkodrës, përcakton se: “Drejtuesi i njësisë bazë ka 

këto detyra dhe kompetenca: ... f) cakton komisionet e provimeve të lëndëve; g) ushtron kontrolle 

për cilësinë e mësimdhënies; h) cakton anëtarët në komisionet për pranimin e punonjësve 

akademikë në njësinë bazë dhe është kryetar i këtyre komisioneve.” 

Përsa më sipër, rezulton se ankuesja ka qënë pjesë e komisioneve të provimeve dhe nuk 

konstatohet fakti që ajo është diferencuar apo trajtuar në mënyrë më pak të favorshme se 

pedagogët e tjerë, lidhur me përfshirjen në komisionet e provimeve. 

i) Lidhur me pretendimin për diskriminim sa i përket tërheqjes së vëmendjes nga ana e 

strukturave drejtuese të Fakultetit të Shkencave të Natyrës në fillimin e muajit Nëntor 

2019. 
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Mbështetur në provat e administruara, një studente e Fakultetit të Shkencave Natyrore ka 

njoftuar Drejtoren e Departamentit të Biologji-Kimisë, lidhur me orarin e zhvillimit të mësimit 

në fakultet. Referuar këtij informacioni nga ana e departamentit është konstatuar se nuk 

respektohej orari i zhvillimit të mësimit nga ana e pedagogëve. Në këto kushte, Me anë të e-

mailit datë 25.11.2019, Drejtorja e Departamentit të Biologji-Kimisë ka kërkuar nga ana e 

pedagogëve të këtij departamenti, informacion lidhur me orarin, si dhe sallën ku zhvillojnë 

mësimin. Në ditët në vijim, nga ana e Departamentit është konstatuar se V. A. nuk ka respektuar 

orarin e bërë publik për zhvillimin e mësimit. Sipas provave të administruara, çdo ditë të enjte, 

kishte përcaktuar në orar zhvillimin e mësimit nga ora 09:00 deri në 13-00, por kishte ndodhur 

që nga ana e saj të ishte zhvilluar mësimi në 2 orë (09:00-11:00), nga 4 orë (09:00-13-00) që 

ishte përcaktuar. Në këto kushte, ankuesja është thirur në zyrën e Dekanit dhe i është tërhequr 

vëmendja në rrugë verbale që ky veprim të mos ndodh më pa dijeninë e eprorëve.  

Neni 33, pika 6, e Statutit të Universitetit e Shkodrës, përcakton se: “Drejtuesi i njësisë bazë ka 

këto detyra dhe kompetenca: ... g) ushtron kontrolle për cilësinë e mësimdhënies;” 

Përsa më lartë, konstatohet se nga ana e Departamentit nuk është ndërmarrë një veprim 

tendencioz apo diskriminues në drejtim të V. A., pasi fillimisht u është kërkuar orari i zhvillimit 

të mësimit të gjithë pedagogëve të departamentit, e më pas duke qënë se është konstatuar 

mosrespektim i tij nga ana e ankueses, i është tërhequr vëmendja.  

Bazuar në sa më sipër, Komisioneri gjykon se subjekti ankues nuk është ekspozuar para një 

trajtimi të pabarabartë dhe disfavorizues nga ana e Rektorit të Universitetit të Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi”, A. B., Dekanes së Fakultetit të Shkencave të Natyrës, S. G. dhe Drejtores së 

Departamentit të Biologji-Kimi, A. S., krahasuar me pedagog të tjerë. 

Diskriminimi përkufizohet nga ligji 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” në nenin 3, 

pika 1, si:“Çdo dallim, përjashtim, kufizim apo preferencë, bazuar në cilindo shkak të 

përmendur në nenin 1 të këtij ligji, që ka si qëllim apo pasojë pengesën apo bërjen e pamundur 

të ushtrimit në të njëjtën mënyrë  me të tjerët, të të drejtave e lirive themelore të njohura me 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e 

Shqipërisë, si dhe me ligjet në fuqi. 

Në nenin 12/1/c) të Ligjit nr. 10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, parashikohet se: 

“Ndalohet diskriminimi i personit në lidhje me të drejtën e tij për punësim. Diskriminimi përfshin 

çdo dallim, kufizim ose përjashtim që bazohet në shkaqet e përmendura në nenin 1 të këtij ligji 

dhe që, ndër të tjera, ka lidhje me: trajtimin e punëmarrësve në vendin e punës, duke përfshirë 

trajtimin e tyre gjatë vendosjes ose ndryshimit të kushteve të punës, shpërblimit, përfitimet dhe 

mjedisin e punës, trajtimin lidhur me trajnimet profesionale ose gjatë procesit disiplinor apo 

lidhur me pushimin nga puna ose zgjidhjen e kontratës së punës”. 
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Diskriminimi karakterizohet nga trajtimi i diferencuar, pra duhet të demonstrohet se viktima e 

pretenduar është trajtuar në mënyrë më pak të favorshme për shkak të një karakteristike që 

përfshihet në “shkakun e mbrojtur”. Trajtimi më pak i favorshëm përcaktohet me anë të 

krahasimit ndërmjet viktimës së pretenduar dhe një personi tjetër në një situatë të ngjashme, i cili 

nuk posedon karakteristikën e mbrojtur.  

Për sa më sipër, në referencë të nenit 7, pika 1 të ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen 

nga Diskriminimi”, Komisioneri gjykon se Rektori i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” , 

Dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Drejtori i Departamentit të Biologji-Kimi,  nuk 

kanë ndërmarrë veprime që e kanë ekspozuar subjektin ankues ndaj një trajtimi të pabarabartë 

apo të padrejtë. 

Nga analiza e provave të vëna në dispozicion nga palët, Komisioneri vlerëson se nuk kemi një 

trajtim të padrejtë, të pabarabartë apo të pafavorshëm të subjektit ankues.  

Në mungesë të një trajtimi të padrejtë dhe të pabarabartë, Komisioneri arrin në konkluzionin që 

nuk kemi të bëjmë me një sjellje diskriminuese nga ana e Rektorit të Universitetit të Shkodrës 

“Luigj Gurakuqi”, Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe Drejtorit të Departamentit të 

Biologji-Kimi, për shkaqet e pretenduara nga ankuesja. 

PËR KËTO ARSYE : 

Mbështetur në nenet 1, 3/1, neni 7/1, neni 12/1/c), nenin 32, pika 1/a), c), si dhe nenin 33, pika 

10 të Ligjit Nr.10 221/2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Komisioneri për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi, 

V E N D O S I : 

1. Konstatimin e mosdiskriminimit të V. A., nga ana e Rektorit të Universitetit të Shkodrës 

“Luigj Gurakuqi”, A. B., Dekanes së Fakultetit të Shkencave të Natyrës, S. G. dhe 

Drejtores së Departamentit të Biologji-Kimi, A. S. për shkak të qëndrimit kundër 

kandidaturave të tyre për poste më të larta drejtuese apo denoncimeve lidhur me shkeljet 

e bëra prej tyre në drejtimin e institucioneve. 

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, brenda 45 ditëve nga marrja dijeni. 

    KOMISIONER  
 
 
              Robert GAJDA    
  

(Shkaku: Çdo shkak tjetë) 

(Fusha: Punësim) 
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