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Baza Ligjore:
Ligji per Veprimtari kerkimore shkencore 04/ L-135;
Plani Kombetar i Shkences

Udhëzimi administrative:
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/1-2017-
ua-per-publikime-dhe-botime-shkencore-rotated.pdf

Subvencionimi 
i monografive 

shkencore

Prezantimi i skemës së granteve për botime 

dhe publikime shkencore 

https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/1-2017-ua-per-publikime-dhe-botime-shkencore-rotated.pdf
https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/1-2017-ua-per-publikime-dhe-botime-shkencore-rotated.pdf


- Kriteret për financim të definuara me UA
- Monografia nuk duhet te jetë e botuar më parë
- Thirrja publike në web faqe të MASHT-tri faza;
- Afati 15 ditë;
- 300-500  ekzemplare varesisht nga rendesia e 
punimit;
-Vendimi përfundimtar – Këshilli i shkencës i MASHT; 

Subvencionimi 
i monografive 

shkencore

Kriteret për financim 



-Në vitin 2019, kemi pasur vetëm tre aplikime në 
këtë skemë

Finacimi i 
monografive 

gjatë vitit 2019



Baza Ligjore:
Ligji per Veprimtari kerkimore shkencore 04/ L-135;
Plani Kombetar i Shkences

Udhëzimi administrative:
https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/rotated-
1.pdf

Publikimi në 
revista të 

indeksuara me 
impakt faktor

https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/1-2017-ua-per-publikime-dhe-botime-shkencore-rotated.pdf
https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/rotated-1.pdf


- Kriteret për financim të definuara me UA

- Platformat Web of Science dhe Scopus

- Thirrja publike në web faqe të MASHT-gjatë vitit;

-Vendimi përfundimtar – Këshilli i shkencës i
MASHT; 
- Financimi realizohet në vlerën 80% nga shuma e 
përgjithshme e punimit të botuar. 
- Për vit, për hulumtues mbështeten maximum dy
punime. 
- Mbështetja realizohet përmes rimbursimit. 

Mbështetje
direkte për 

hulumtuesit
për publikim
në revista të 

indeksuara me 
impakt faktor

Kriteret për financim 



Gjatë vitit 2017- 13 Punime të përkrahura
Gjatë vitit 2018- 17 Punime të përkrahura
Gjatë vitit 2019- 20 Punime të përkrahura

Finacimi i 
publikimeve 

me impact 
factor gjatë 

vitit 



Gjatë vitit 2017- 13 Punime të përkrahura
Gjatë vitit 2018- 17 Punime të përkrahura
Gjatë vitit 2019- 20 Punime të përkrahura

Finacimi i 
publikimeve 

me impact 
factor gjatë 

vitit 



Skema për mobilitet afatshkurtër dhe granti për bursa Phd

Konkati: Yllza.memmeti@rks-gov.net

mailto:Yllza.memhmeti@rks-gov.net


Më shumë informacion kontaktoni
Fidan Kozhani
Ministria e Arsimit, Shkencës hde Teknologjisë 
email: Fidan.kozhani@rks-gov.net

tel: 00383 38 200 20123

Faleminderit 
për 

vëmendjen

mailto:Fidan.kozhani@rks-gov.net

