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Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit
Misioni

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, si një institucion juridik publik në varësi
të Këshillit të Ministrave ka :

 MISION‐ Mbështetjen, monitorimin dhe vlerësimin e programeve dhe të projekteve në
fushën e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit

 VIZION – rritjen e shkencës dhe teknologjisë , në përputhje me prioritetet kombëtare, duke 
zhvilluar bashkëpunimin me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën 
kërkimit dhe zhvillimit.

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit
Struktura

Organet e drejtimit të AKTI‐it  janë:

 Bordi Drejtues
 Drejtori i Përgjithshëm

Bordi Drejtues është organi kolegjial vendimmarrës i AKTI‐it,  kryesohet nga Ministri i 
Arsimit dhe Shkencës dhe ka në përbërje të tij :

Zv.Ministrin e Financave
Zv.Ministrin e Ekonomisë
Zv. Ministrin e Bujqësisë
Zv. Ministrin e Shëndetësisë
Zv.Ministri i Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit
Kryetarin e Konferencës së Rektorëve
Sekretarin Shkencor të Akademisë së Shkencave
Kryetari i Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë
Një përfaqësues nga shkollat e larta private në Shqipëri



Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit
Struktura
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Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit
Detyrat

DETYRAT E AKTIit
 Bashkëpunon me institucionet publike për implementimin e strategjisë së Shkencës, 

Teknologjisë dhe Inovacionit

 Promovon kërkimin në fushën e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

 Realizon financimin e programeve dhe projekteve në fushën e Shkencës, Teknologjisë dhe
Inovacionit

 Krijon dhe pasuron në mënyrë të vazhdueshme bazën e të dhënave, të sistemit të
Shkencës, Teknologjise dhe Inovacionit

 Promovon, ofron ekspertizë, bashkërendon dhe monitoron bashkëpunimin dy dhe shumë
palësh me vendet e tjera

 Ofron mbështetje teknike për institucionet ekzekutive, legjislativin dhe institucionet e 
tjera për përmirësimin e plotësimin e kuadrit të nevojshëm ligjor dhe nënligjor, në fushën
e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit



ECRIS.AL Sistemi informues për veprimtari kërkimore
në Shqipëri

 ECRIS është një DATABAZË TË DHËNASH e cila synon të sistemojë sipas një
sistemi bazë online, gjithë metodologjitë e paharmonizuara të kërkimit shkencor.

 ECRIS është një sistem interneti i cili ofrohet pa pagesë për të gjithë kërkuesit shkencor
individual  dhe organizatat kërkimore.

 ECRIS është zbatuar për herë të parë nga Instituti i Shkencave të Informacionit (IZUM) 
në Slloveni, në përputhje me Certifikatën CERIF (Common European Research 
Information Format )  ofruar nga Organizata Ndërkombëtare EUROCRIS.

 ECRIS bën të mundur që lista e plotë dhe e përditësuar e kërkuesve shkencor, të jetë e 
aksesueshme edhe nga kolegë të tjerë të rajonit.

 ECRIS bën të vlefshme përcjelljen dhe vlerësimin e gjërë të materialeve shkencore.

ECRIS.AL Sistemi informues për veprimtari kërkimore
Struktura dhe Kushtet

STRUKTURA

Sistemi informues për veprimtari kërkimore në Shqipëri ofron të dhëna mbi:

 Organizatat Kërkimore
 Grupet Kërkimore
 Kërkuesit
 Projektet Kërkimore

KUSHTET PËR REGJISTRIM

 Organizata Kërkimore Universiteti ose dhe njësitë organizative të tij (fakultetet, 
departamentet, institutet) ose cdo person juridik, publik ose privat me veprimtari të
regjistruar kërkimore ose zhvillimore me  të paktën një kërkues të punësuar.

 Kërkues Cdo person fizik që ka së paku një Diplomë Universitare dhe kryen veprimtari
kërkimore



Metodologjia për mbledhjen e të dhënave
E-CRIS Centre 

RSR – researchers 
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Metodologjia për mbledhjen e të dhënave
ORG1 data
update

ORG1 record status  = 'updated'

ORG1 record status = 'in process'

A

RSRn employments in ORG1C

RSRn
employment data
input or update in 
ORG1

GRPn – research groups in ORG1B

GRPn data input
or update for
ORG1

D RSRn record status = 'updated' Links to RSRn
records in E-CRIS

Links to GRPn
records in E-CRIS



Qendra Kombëtare ECRIS

Qendra Kombëtare E‐CRIS është AGJENCIA E KËRKIMIT, TEKNOLOGJISË DHE 
INOVACIONIT ( AKTI)

AKTI kujdeset për :

 Organizimin e të dhënave
 Koordinimin e tyre
 Verifikimin e kushteve për regjistrim
 Mbikqyrjen e cilësisë së të dhënave të regjistruara

Pranë AKTI‐it vepron Pika Kontaktit përgjegjëse për sistemin E‐CRIS, e cila është :
Znj. Rajna Spaho

Qendra Kombëtare ECRIS
(Aktivitetet e deritanishme)

2006‐ Përkthimi në gjuhën Shqipe i sistemit online  E‐CRIS.AL

2007‐ Nënshkrimi i Marrëveshjes mbi “Bashkëpunimin në Zhvillimin e Infrastrukturës
së Informacionit” midis Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, të Republikës së
Shqipërisë dhe Institutit të Shkencave të Informacionit në Slloveni

2007‐ Mbledhja pilote e të dhënave për sistemin E‐CRIS.AL   Janë të regjistruar me 
metodologjinë jo të duhur 667 Kërkues dhe 8 Organizata Kërkimore Shqiptare.

Shtator.2010 ‐ Trajnimi i ekspertit nga AKTI për aplikimin e sistemit E‐CRIS.AL në Shqipëri

4. Tetor.2010‐ Nëshkrimi i Marrëveshjes mbi “Bashkëpunimin në ngritjen e Sistemit
Informues për Veprimtari Kërkimore në Shqipëri” midis Agjencisë së
Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Institutit të Shkencave të
Informacionit.

3.Nëntor. 2010‐ Janë dërguar 78 Shkresa Zyrtare drejt Universiteteve, Fakulteteve,  për
informimin në lidhje me sistemin E‐CRIS.AL  dhe emërimin e Personave të
Kontaktit përgjegjes për këtë sistem.



Qendra Kombëtare ECRIS
(Aktivitetet në vazhdimësi)

 Publikimi i E‐CRIS.AL në faqen zyrtare të AKTI‐it dhe lidhje direkte me sistemin
E‐CRIS.AL 

 Organizimi i Ditëve Informative me të gjithë Personat e Kontaktit përgjegjes për Sistemin
E‐CRIS pranë institucionit të tyre

 Fushatë ndërgjegjësimi dhe sensibilizuese për sistemin E‐CRIS.AL  duke filluar nga
Tirana e pastaj me të gjitha rrethet e Shqipërisë

 Rekuperimi i regjistrimit të 667 Kërkuesve dhe 8 Organizatave Kërkimore sipas
metodologjisë së duhur të regjistrimit

 Publikimi dhe shpërndarja e  Fletëpalosjeve me informacione bazë mbi sistemin E‐
CRIS.AL

KontakteKontakte



ECRIS.ALCOBISS.ALWoS

ECRIS.AL‐ Sistemi Informues për Veprimtari Kërkimore në Shqipëri

COBISS.AL‐ Sistemi i Përbashkët Online i Informacionit dhe Shërbimeve Bibliotekare

Web of Science – Treguesi i citimeve në fushën kërkimore dhe në vlerësimin e tyre

Web of ScienceCOBISS.AL

E-CRIS.AL

Ju faleminderit!!!


