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Programi i Zhvillimit të Shkencës, 

Teknologjisë dhe Inovacionit (SHTI)

Pjesë e konsolidimit të mëtejshëm të reformës në Arsimin e Lartë dhe

Kërkimin Shkencor duke e harmonizuar atë me parimet e Zonës

Europiane të Kërkimit Shkencor (ERA), në kuadër edhe të perspektivës së

antarësimit në BE.

Politika e programit mbështet kërkimin shkencor dhe inovacionin sipas  prioriteteve 

kombëtare të zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe tendencave 

të zhvillimeve globale në shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor, duke e vënë  

punën kërkimore-shkencore  në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të 

alternativave për zhvillimin e vendit. 

Kontribuon në standartizimin e sistemit institucional të Kërkimit Shkencor (KSH), si

dhe në orientimin e kërkimit shkencor drejt një ekonomie konkuruese dhe innovative.



Politikat, Vizioni dhe Synimi i SHTI 

• Vizioni i SHTI për periudhën 2018-2022 është fuqizimi i sistemit kërkimor dhe inovativ për të përballuar me 
sukses sfidat e zhvillimit aktual dhe perspektiv të vendit, si dhe rritja e kapaciteteve institucionale dhe ligjore 
të SHTI për fushat prioritare.

• Synimi kryesor politik i programit është që sistemi i kërkimit shkencor t'i përgjigjet me besim të lartë sfidave 
të së ardhmes: çështjeve të mjedisit, mungesës së burimeve, cështjeve të shëndetit publik, të kohesionit 
social si dhe drejt zhvillimeve globale dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.



Qëllimet dhe Objektivat e SHTI 
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PRIORITETET E SHTI 

Reformimi dhe përmirësimi i sistemit institucional të kërkimit shkencor duke 

synuar rritjen e financimit në nivel kombëtar për shkencën e zhvillimin, nxitjen e 

qasjes së bashkëpunimit të trefishtë qeveri-akademi-biznes (Triple Helix), si dhe

përballimin e zgjidhjen e sfidave social-ekonomike të vendit përmes një kërkimi

shkencor sa më cilësor. 

Forcimi i kapaciteteve njerëzore e infrastrukturore të kërkimit shkencor për të 

rritur pjesëmarrjen dhe nivelin e suksesit në Programet kuadër të BE-së për 

Kërkimin Shkencor & Inovacionin.

Identifikimi i fushave të kërkimit shkencor ku Shqipëria ka më shumë nevojë, 

nëpërmjet qasjes së specializimit të zgjuar (Smart Specialization).

Thellimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e shkencës e 

kërkimit shkencor, si në nivel rajonal ashtu edhe në atë ndërkombëtar.

Përfshirja dhe zbatimi i parimeve të Zonës Evropiane të Kërkimit Shkencor–ERA në

hartimin kuadrit strategjik e ligjor për zhvillimin e shkencës në Shqipëri, pasuar kjo

nga ndjekja e aktiviteteve që afrojnë Shqipërinë me Unionin e Inovacionit.



Standardet e Politikës së Programit

Standardet 

Numri i kërkuesve në

deri në vitin 2021 të 

arrijë treguesit

mesatare për kërkues

në OECD

Të arrihet standardi 7 

kërkues për çdo 1000 të 

punësuar në vitin 2021

40% e personelit në

kërkim dhe zhvillim të 

jenë nga IAL

30% e kërkuesve shkencore të 

jenë femra, me synimin që pas 

vitit 2021 të sigurohet barazi

gjinore në projektet fitues

Të rritet me 10%-15% në vit

numri i aplikimeve nga

programet bilaterale dhe

Programin Horizon 2020

Financim për punën kerkimore

shkencore për 3500- 4000 

kërkues në vit në IAL publike

në periudhën 2018-2021

Fondet për kërkim, ekselencë

dhe inovacion në vitin 2021 të 

arrijnë 1% të PBB-së
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