
Projekti: Reformimi i studimeve të doktoraturës në Mal të Zi dhe Shqipëri – paradigma e 
praktikës së mirë (MARDS)

Projekti MARDS adreson një nga problemet më të mprehta në sistemet arsimore malazeze dhe 
shqiptare, studimet e doktoraturës. Objektivi kryesor i projektit është të rindërtojë shkollat e 
doktoraturës në përputhje me parimet e Salzburgut dhe të krijojë shkolla të përbashkëta pilot të 
doktoraturës; shkolla të qëndrueshme dhe moderne mes dy vendeve partnere dhe fqinje të cilat 
do të shërbejnë si shembull i "praktikës së mirë" për Rajonin e Ballkanit Perëndimor.  Në tërësi, 
për të përmirësuar dhe krijuar kapacitete të qëndrueshme në fushën e studimeve të doktoratës në 
të dy vendet. 

Objektivat specifike të projekteve të MARDS janë:

• të rishikojë politikat ekzistuese kombëtare / standardet për studimet e doktoratës në të dy 
vendet  dhe përputhshmërinë e tyre me praktikat e BE-së,

• të zhvillojë dhe të propozojë një model të ri të studimeve të doktoratës në të dy vendet, të 
përshtatura sipas eksperiencave të fituara gjatë dekadave të fundit dhe nevojave aktuale dhe të 
parashikuara të dy vendeve,

• të propozojë një metodë të qëndrueshme të financimit të studimeve të doktoraturës në të dy 
vendet në nivel kombëtar.

• të krijojnë dy shkolla të përbashkëta të doktoratës "Shkencat Natyrore dhe Teknologjia për një 
zhvillim të qëndrueshëm" në Mal të Zi (Podgoricë) dhe "Ekonomia dhe Turizmi për një zhvillim 
të qëndrueshëm" në Shqipëri (Shkodër).

• të krijojë një bashkëpunim të qëndrueshëm me partnerët e BE-së dhe të themelojë Shkollën e 
Doktoraturës në mënyrë që të ruajë standardet e zhvilluara.

Partnerët në këtë projekt janë: 

Partnerët Europianë:

Universiteti i Vienës,

Universiteti i Zagrebit;

Universiteti i Maribor, 

Universiteti i Banska Bistrica, 



Shoqata e profesionistëve në edukimin e doktoraturës. 

Partnerët e Malit të Zi: 

Universiteti i Malit të Zi (Koordinator i projektit),

Universiteti i Donja Gorica, 

Ministria e Edukimit e Malit të Zi; 

Ministria e Shkencës e Malit të Zi;

Dhoma e Tregtisë e Malit të Zi.  

Partnerët Shqiptarë:

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,

Universiteti Politeknik i Tiranës, 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,

Universiteti Metropolitan i Tiranës, 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Shqipëri.

Faqa zyrtare e projektit: https://www.mards.ucg.ac.me

https://www.mards.ucg.ac.me/

