
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LIBRI I RREGULLOREVE 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://tempulli.org/sq/Ballina


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI I RREGULLOREVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tempulli.org/sq/Ballina


3 
 

 

 

 

Libri i Rregulloreve do të shërbejë si udhërrëfyes, dhe bazë e punës së Kolegjit “Tempulli” dhe 
është i bazuar në: 

 

 Ligjin mbi Arsimin e Lartë të  Republikës së Kosovës; 
 Statutin e Kolegjit “Tempulli”; 
 Strategjinë për Arsimin e Lartë në Kosovë; 
 Strategjinë e planit të veprimit të Kolegjit Tempulli; 
 Kornizën rregullative dhe aplikative të Arsimit të Lartë, për hapësirën e BE-së si dhe akte 

tjera ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë me arsimin e lartë në Kosovë dhe më gjerë. 
 

Përmbajtja e këtij Libri është e saktë në kohën e botimit të tij. Informacionet mund të ndryshojnë 
varësisht rrethanave dhe zhvillimet evolutive të institucionit. Kolegji “Tempulli” rezervon të 
drejtën që të përditësojë në vazhdimësi të dhënat. Për më shumë informata ose paqartësi vizitoni 
faqen tonë: www.tempulli.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ushaf.net/


4 
 

Përmbledhja 
 
 
Rregullore për politikat e trajtimit të barabartë dhe mos diskriminimit..........................................5 

Rregullorja mbi organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese............................6  

Rregullore mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës............................................15 

Rregullore mbi punën e këshillit  drejtues.....................................................................................25 

Rregullore mbi organizimin dhe funksionimin e Këshillit Akademik...........................................30 

Rregullore mbi punën e komitetit mësimor dhe shkencor.............................................................34 

Rregullore mbi ndarjen e mjeteve për te ardhura personale dhe kompensimeve tjera..................39  

Kodi i etikës...................................................................................................................................43 

Para kontratë  punë.........................................................................................................................62 

Deklaratë........................................................................................................................................64 

Rregullore për përcaktimin e objektivave të Kolegjit Tempulli për  programin punë – studim....65 

Rregulloren për procedurën e zgjedhjes në thirrje mësimore në Kolegjin Tempulli.....................66 

Korniza rregullative për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë.....................................................73 

Rregulloren për anketa dhe vlerësime............................................................................................88 

Rregullorja e vlerësimit të performancës.......................................................................................92 

Rregullore e komunikimit në Kolegjin Tempulli.........................................................................100 

Rregulloren për mobilitet për studentët dhe stafin.......................................................................104 

Rregullore mbi studimet themelore –Bachelor............................................................................112 

Rregullorja e programit të ciklit të dytë të studimeve Master.....................................................119 

Manuali për punimin e temës së diplomës – Bachelor dhe Master.............................................125 

Rregullore mbi përcaktimin e tarifave të arsimimit  dhe pagesave.............................................127 

Rregullorja për transfer të ECTS.................................................................................................131 

Rregullore  mbi ndarjen e bursave...............................................................................................133 

Rregullore e këshilli studentor.....................................................................................................136 

Rregullore për qendrën e karrierës...............................................................................................138 

Rregullore për punën praktike për studentë.................................................................................140 

Rregullore për zyra ligjore...........................................................................................................147 

Rregullore për prirjen e duhanit...................................................................................................150 

Rregullore për mbrojtjen nga zjarri..............................................................................................151 

Rregullore mbi kodin e veshjes....................................................................................................154 

Rregullore për bibliotekën...........................................................................................................155 

Rregullore për  arkivin.......................................................... ......................................................159 

Rregullore për themelimin e Këshillit të Partnerëve....................................................................162 

Rregullore për projekte................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Në bazë të Ligjit Nr. 10 221/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi; nenit 5 të Ligjit nr. 03/L-212 i 
punës si dhe nenit 27, pika 4.2. të Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë; neni 6 i Statutit të 
Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” (tani e tutje Kolegji Tempulli) në 
Prishtinë më ______, Këshilli Drejtues miraton këtë: 
 

1. RREGULLORE PËR MEKANIZMAT E TRAJTIMIT TË BARABARTË DHE 
MOSDISKRIMINIMIT  

 
Misioni i Kolegjit Tempulli ka për qëllim që të krijojë kushte, në të cilat të gjithë studentët dhe 
personeli të trajtohen me respekt dhe të mos i nënshtrohen diskriminimit të padrejtë në çfarëdo 
aspekti të veprimtarisë së Kolegjit Tempulli. 
 
Kolegji Tempulli nuk e pranon diskriminimin mbi bazë gjinie, race, ngjyre, paaftësie, etnike ose 
shoqërore-ekonomike, të rrethanave familjare, fesë, bindjeve politike, ose të ndonjë dallimi tjetër 
të parëndësishëm, si dhe është i angazhuar të punojë me diversitet në një mënyrë tërësisht pozitive. 
 
I gjithë personeli dhe studentët, ata ekzistues ose potencial, sigurohen se në Kolegjin Tempulli të 
kanë trajtim të barabartë dhe korrekt, kudo që bëjnë kërkesë ose aplikacion, si dhe kur ata do 
të punojnë si anëtarë të Kolegjit Tempulli.  
 
Me qëllim që të arrihet barazia e mundësive, Kolegji Tempulli angazhohet të sigurojë që: 
 
a. të zbatohen procedura korrekte dhe të barabarta lidhur me marrjen në punë, 

përzgjedhjen dhe ngritjen e personelit;  
b. procedurat të sigurojnë trajtim korrekt dhe të barabartë lidhur me pranimin dhe vlerësimin e 

studentëve; 
c. mjediset e mësimdhënies, të të mësuarit dhe të kërkimit të jenë të hapura për të gjithë; 
d. mbikëqyrja e këtyre procedurave të kryhet rregullisht krahas me mbikëqyrjen e fuqisë punëtore 

dhe popullsisë studentore të Kolegjit Tempulli; 
e. procedurat ekzistuese të rishikohen dhe të shqyrtohen për të siguruar që nuk janë diskriminuese 

gjatë veprimit të tyre; 
f. të përpunohet një procedurë për të zgjidhur ankesat mbi diskriminimin dhe t’u komunikohet 

atyre që mund të kenë nevojë ta përdorin; 
g. shkeljet e rënda të kësaj politike të trajtohen me procedura disiplinore. 

 
Neni 2 

Nga personeli dhe studentët pritet që ta mbështesin këtë rregullore aktivisht, të pranojnë parimin që 
ofron mundësi të barabarta për secilin në të gjitha aspektet e jetës së Kolegjit Tempulli dhe të mos 
marrin pjesë në situatat të cilat mund të çojnë në diskriminimin e padrejtë.  
 

Neni 3 
Çdo shkelje dhe mosrespektim i kësaj rregulloreje për mundësi të barabarta nga ana e studentëve 
ose personelit  do të trajtohet seriozisht nga organet kompetente të Kolegjit Tempulli në varësi nga 
shkeljet përkatësisht, mosrespektimi i politikave për mundësi të barabarta. Në rast të shkeljeve më 
të rënda do të ndërmerren edhe masa të tjera në pajtim me ligjin. 
 

  Neni 4 
Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Rregulloreje bëhen sipas procedurës së miratimit kurse 
iniciativën për ndryshimet e Rregullores mund ta paraqesë 1/3 e anëtarëve të Këshillit Drejtuess 
ose Dekani. 
 

Neni 5 
Rregullorja hynë në fuqi ditën e nënshkrimit 
 

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/Ligji-Nr.-10-221.2010-PER-MBROJTEN-NGA-DISKRIMINI.doc
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/Ligji-Nr.-10-221.2010-PER-MBROJTEN-NGA-DISKRIMINI.doc
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/Ligji-Nr.-10-221.2010-PER-MBROJTEN-NGA-DISKRIMINI.doc
https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/01/Ligji-Nr.-10-221.2010-PER-MBROJTEN-NGA-DISKRIMINI.doc
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2. RREGULLORJA MBI ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE PËR 
AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NË KOLEGJIN TEMPULLI 

 
KREU I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
Objekti i rregullimit të kësaj Rregulloreje është organizimi i zgjedhjeve për autoritetet dhe 
organet drejtuese në Kolegjin Tempulli. 
  
Objekt i rregullimit janë: 
 
a) caktimi i njësive zgjedhore;  
b) organizimi dhe funksionimi i komisioneve zgjedhore; 
c) afatet, procedura dhe kompetenca për regjistrimin e kandidatëve;  
d) afatet, procedura dhe kompetencat për përgatitjen e listës së trupave zgjedhore; 
e) procedura e votimit, numërimit dhe shpalljes së rezultateve;  
f) shqyrtimi i ankimimeve; 
g) rregulla të tjera në lidhje me zgjedhjet.  

 
Kjo rregullore është përgatitur në përputhje me ligjin Për arsimin e lartë në Republikën e 
Kosovës dhe neni 10 të Statutit të Kolegjit Tempulli.  
 
Subjekt i kësaj Rregulloreje është Kolegji Tempulli. 
 
Çdo anëtar i personelit të KT ka të drejtën dhe simulohet marrë pjesë aktive në procesin e 
zgjedhjeve dhe të të zgjedhurit, në përputhje me dispozitat e parashikuara në këtë Rregullore dhe 
në ligjin "Për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës".  
 
Çdo student ka të drejtën e zgjedhjes dhe simulohet në procesin e të zgjedhurit të përfaqësuesit 
studentë në organet drejtuese të KT, në përputhje me dispozitat e parashikuara në këtë Rregullore 
dhe në ligjin "Për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës". 
 

KREU II 
PARIMET BAZË 

 
Zgjedhjet bëhen me votim të lirë, të fshehtë, të barabartë dhe të drejtpërdrejtë, sipas rregullave të 
parashikuara në këtë Rregullore. Zgjedhësit e ushtrojnë lirisht të drejtën e votës.  
Me votë shprehet vetëm një preferencë për secilin post për autoritetet drejtuese. Çdo zgjedhës 
shpreh aq preferenca sa është edhe numri i vendeve të njësisë përkatëse, në secilën nga listat me 
kandidatë për secilin organ drejtues.  
Çdo zgjedhës e ushtron të drejtën e tij të votës në ditën e zhvillimit të zgjedhjeve dhe pranë 
Komisionit të Zgjedhjeve të Kolegjit, ku ai ndodhet i regjistruar.  
Çdo zgjedhës mund të ushtrojë të drejtën e votës vetëm në se paraqet një dokument zyrtar 
identifikimi dhe firmos në regjistrin e zgjedhjeve. 
Është i ndaluar qëndrimi në ambientet e votimit i personave që nuk kanë të bëjnë me procesin e 
votimit, si dhe zgjedhës që kanë votuar.  
 

KREU III 
 THIRRJA E ZGJEDHJEVE 

 
Këshilli Drejtues shpall datën e fillimit të procesit zgjedhor në KT dhe datën për zhvillimin e 
zgjedhjeve të autoriteteve dhe organeve drejtuese në këto institucione.  
Zgjedhjet për autoritetet dhe organet drejtuese në KT, për të gjitha nivelet, zhvillohen në të 
njëjtën ditë. 
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Autoritetet drejtuese mund të zgjidhen për më shumë se dy mandate radhazi në të njëjtin 
funksion.  
Zgjedhjet jashtë radhe për autoritetet drejtuese, thirren menjëherë pas përfundimit para kohe të 
mandatit, por vetëm nëse pjesa e mbetur e mandatit është mbi një vit. Këto zgjedhje i 
nënshtrohen procedurave dhe afateve kohore të parashikuara në këtë rregullore për zgjedhjen e 
autoriteteve dhe organeve drejtuese.  
Kur pjesa e mbetur e mandatit është më pak se një vit, funksionin e autoritetit drejtues Dekan e 
kryen zëvendësi i tij deri në zgjedhjen e autoritetit të ri.  
Kur zëvendësit janë më shumë se dy, funksionin e autoritetit drejtues e kryen prodekani i caktuar 
nga dekani.  
Në rastin kur mungon prodekani, atëherë Dekani cakton një mësimdhënës nga personeli 
akademik i Kolegjit me titullin më të lartë. Funksionin e autoritetit drejtues si përgjegjës i 
(departament/qendër kërkimi dhe zhvillimi) të munguar e kryen një nga anëtarët e personelit  
akademik të njësisë me titullin më të lartë i caktuar nga dekani.  
 
Për organet drejtuese, plotësimi i një anëtari që mungon bëhet sipas renditjes në listën përkatëse 
të kandidatëve gjatë votimit për organin respektiv. Kur nuk ka kandidatë të tillë, atëherë 
autoriteti drejtues i institucionit thërret zgjedhjet për anëtarë të zgjedhur të organit drejtues 
përkatës.  
 

KREU IV 
 ORGANIZIMI I ZGJEDHJEVE 

 
Për organizimin e zgjedhjeve në KT formohen komisionet e zgjedhjeve:  
 
- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Institucionit (këtu e më poshtë - KQZI),  
- Komisionet e Zgjedhjeve te Tempullit (këtu e më poshtë - KZT) dhe 
- Komisioni i Ankesës (këtu e më poshtë - KA).  

 
Zgjedhjet organizohen dhe zhvillohen nën drejtimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të KT-
së.   
Votimi për organet dhe autoritetet drejtuese në të gjitha nivelet, në KT zhvillohen pranë 
Qendrave të Votimit të njësive kryesore. Komisionet e Zgjedhjeve të Kolegjit janë përgjegjëse 
për mbarëvajtjen e zgjedhjeve në njësinë kryesore përkatëse. Votimi për përgjegjësit e njësive 
bazë (departament/qendër kërkimi dhe zhvillimi) bëhet në njësinë respektive, sipas procedurave 
dhe modaliteteve të përcaktuara nga KZT-ja përkatëse.  
Autoritetet drejtuese të institucionit, si dhe Sekretari i përgjithshëm, duhet të vënë në dispozicion 
të procesit të zgjedhjeve, si për autoritetet dhe organet drejtuese, personelin  dhe mbështetjen e 
nevojshme administrative e materiale.  

 
KREU V 

KOMISIONET E ZGJEDHJEVE 
 

Përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në institucion (KQZI) miratohet nga Këshilli  
Akademik i KT-i brenda tre ditëve kalendarike nga shpallja e datës së fillimit të procesit 
zgjedhor.  
KQZI përbëhet nga 3 anëtarë (2 anëtarë nga personeli akademik, 1 nga personeli jo akademik, 1 
nga studentët).  
Anëtari i KQZI-së nga personeli akademik propozohet nga Këshilli i Kolegjit përkatës. 
Anëtari i KQZI-së nga personeli jo akademik propozohet nga Sekretari Kolegjit.  
Anëtari student i KQZI-së propozohet nga Këshilli Studentor i KT-së.  
Anëtarët e KQZI-së nuk mund të kandidojnë për ndonjë post për autoritete drejtuese.  
Brenda dy ditëve nga zgjedhja e tij, KQZI-ja zgjedh me shumicë votash, nga përbërja e vet, 
kryetarin e Komisionit dhe zëvendësin e tij.  
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Ky moment shënon dhe konstituimin e KQZI-së, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet për 
realizimin e procesit zgjedhor në institucion. 
Përbërja e Komisioneve të Zgjedhjeve të Kolegjit (KZT) miratohet nga këshillat e njësive 
kryesore respektive, brenda tre ditëve kalendarike nga konstituimi i KQZI-së.  
 
Çdo KZT përbëhet nga 3 (tre) anëtarë (1 nga personeli akademik, një nga personeli jo 
akademik dhe një nga studentët).  
Anëtarët e KZT-së zgjidhen nga Këshilli Akademik, ndërsa studenti propozohet nga këshilli 
studentor i Kolegjit përkatës. Anëtarët e KZT-ve nuk mund të kandidojnë për ndonjë post për 
autoritete drejtuese. Brenda dy ditëve, KZT-të zgjedhin me shumicë votash, nga përbërja e tyre, 
kryetarin e Komisionit dhe zëvendësin e tij. Ky moment shënon dhe konstituimin e KZT-së, me 
të gjitha të drejtat dhe detyrimet për realizimin e procesit zgjedhor në njësinë kryesore përkatëse.  
 
Çdo KZT shpall menjëherë përbërjen e tij në mjedise të dukshme të njësisë kryesore përkatëse. 
Kandidatët për autoritete drejtuese kanë të drejtë të kenë një përfaqësues të tyre si vëzhgues 
respektivisht pranë KQZI-së dhe KZT-ve, të cilët mund të ndjekin të gjitha veprimtaritë për 
zgjedhjet dhe mund të marrin pjesë në të gjitha mbledhjet e komisionit të zgjedhjeve, pranë të 
cilit janë atashuar.  
 
Përbërja e Komisionit të Ankesave (KA) miratohet nga Këshilli Akademik i KT-i brenda tre 
ditëve kalendarike nga shpallja e datës së fillimit të procesit zgjedhor. 
 
Komisioni i Ankesave përbëhet nga 3 (tre) anëtarë nga të cilët 1 nga personeli jo akademik dhe 1 
nga studentët. Në përbërje të këtij Komisioni, është e detyrueshme pjesëmarrja e të paktën një 
juristi. 
  
Dy anëtarët e tjerë të KA-së nga personeli akademik, të miratuar nga Këshilli Akademik i KT-li, 
midis kandidaturave të propozuara nga këshillat e njësive të tjera kryesore përkatëse, Anëtari i 
KA-së nga personeli jo akademik propozohet nga Sekretari i Përgjithshëm.  
 
Anëtari student i KA-së propozohet nga Këshilli Studentor i KT-së.  
 
Anëtarët e KA-së nuk mund të kandidojnë për ndonjë post për autoritete drejtuese.  
 
Brenda dy ditëve nga zgjedhja e tij, KA zgjedh nga përbërja e vet me shumicë votash, kryetarin e 
Komisionit dhe zëvendësin e tij. Ky moment shënon konstituimin e KA-së, me të gjitha të drejtat 
dhe detyrimet për realizimin e procesit zgjedhor në institucion.  
 
KA shpall menjëherë përbërjen e tij në mjedise të dukshme të Institucionit dhe Kolegjit të tij.  
Regjistrimi i kandidatëve për pozitë të autoriteteve dhe organeve drejtuese, përcaktuar në këtë 
Rregullore, bëhet brenda pesë ditëve kalendarike nga konstituimi i komisioneve të zgjedhjeve 
KQZI-ja dhe KZT-të. 
 
KQZI-ja dhe KZT-të zyrtarizojnë kandidatët, duke i renditur ata në lista të veçanta për çdo post 
autoriteti drejtues më vete.  Për organet drejtuese, listat e kandidatëve do të jenë të veçanta sipas 
organeve drejtuese (Këshill Akademik/ Këshilli Drejtues) dhe sipas kategorive të ndryshme 
(personel akademik, personel jo akademik dhe studentë). 

 
KQZI-ja dhe KZT-të afishojnë listat e vulosura të kandidatëve për postet e autoriteteve drejtuese 
Dekan dhe drejtor i Qendrës për Zhvillim Profesional, listat e kandidatëve për përgjegjës të 
njësive bazë, si dhe listat e kandidatëve për organet drejtuese, në mjedise të dukshme të 
institucionit dhe Kolegjit përbërëse të tij, jo më vonë se dhjetë ditë nga data e konstituimit të 
tyre.  
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Listat e zgjedhësve, hartohen më vete për përfaqësues të kategorive të ndryshme të trupës 
zgjedhore:  
 

a) personel akademik;  
b) personel jo akademik; 
c) studentë.  

 

Këto lista përgatiten nën përgjegjësinë e Dekanit dhe ju dorëzohen KZT-ve jo më vonë se 
pesëmbëdhjetë ditë nga data e fillimit të procesit zgjedhor në KT.  KZT-të afishojnë menjëherë 
listat paraprake të zgjedhësve në mjedise të dukshme të Kolegjit përkatës.  
Për çdo problem lidhur me listat e zgjedhësve, zgjedhësit duhet të njoftojnë KZT-në respektive, 
brenda tre ditëve kalendarike, nga shpallja e listave paraprake. Brenda dy ditëve kalendarike pas 
përfundimit të afatit të reklamimit të gabimeve në lista, KZT-të marrin vendim mbi reklamimet e 
bëra dhe të afishojnë listat përfundimtare të zgjedhësve. 
 

KZT-të dorëzojnë kopje të këtyre listave ne KQZI.  
KQZI i publikon ato në mjedise të dukshme të institucionit. 
KQZI-ja dhe KZT-të, mbështetur në listat e veçanta që tregohen në aneksin 1, bashkëlidhur kësaj 
rregulloreje, për secilin organ drejtues (Këshill akademik, Qendrës për zhvillim Professional) 
dhe për çdo post autoriteti drejtues, përgatisin fletëvotimet jo më vonë se 5 ditë kalendarike para 
datës së caktuar për zhvillimin e zgjedhjeve.  
 

KREU VI  
PARAQITJA E KANDIDATEVE 

 
Paraqitja e kandidatëve për konkurrim për të gjitha nivelet fillon që nga momenti i konstituimit 
të komisioneve përkatëse të zgjedhjeve dhe përfundon brenda pesë ditëve kalendarike. 
Konkurrimi për postin e Dekanit është i hapur për kandidatët e brendshëm dhe të jashtëm. 
Kandidati për postin e dekanit duhet ti plotësojnë këto kushte: 
 
 të ketë përvojë të dëshmuar në mësimdhënie akademike dhe kërkim shkencor, në nivel të 

profesorit të rregullt të  Kolegjit Tempulli, por nuk është e domosdoshme të jetë profesor i 

rregullt; 

 të ketë aftësi të dëshmuara menaxhuese. 

 
Kryetarët e Komisioneve të Zgjedhjeve i lëshojnë secilit kandidat të regjistruar, përkatësisht, 
vërtetim regjistrimi, ku evidentohet edhe data e regjistrimit.  
Fletë-aplikimi i një kandidati për konkurrim për autoritet drejtues apo anëtar i një organi 
drejtues, duhet të përmbajë gjeneralit etet e plota, vendin e punës dhe postin për të cilin 
kandidon.  
 
Kur kandidati është personel akademik i KT-li, për regjistrim paraqet vetëm fletë aplikimin për 
konkurrim për autoritet drejtues apo anëtar i një organi drejtues. 
 
Kur kandidati nuk është personel akademik i KT-li, përveç fletë aplikimit për konkurrim për 
autoritet drejtues apo anëtar i një organi drejtues për regjistrim paraqet: 
një CV: 
 
- një fotokopje të një dokumenti identifikimi zyrtar,  
- dëshminë e titullit,  
- deklaratën mbi ndjekje penale.  

 
Kandidati për autoritet drejtues Dekan duhet të paraqesë edhe programin e tij për zhvillimin e 
institucionit apo njësisë përkatëse.  
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Kolegjit Tempulli u japë mundësi të barabarta dhe t'u ofrojë kushte të njëjta të gjithë 
kandidatëve për të marrë pjesë në konkurrim, të drejtën që të bëjnë paraqitjen e 
programeve të tyre zgjedhore në çdo formë dhe mënyrë të ligjshme përfshirë dhe 
mundësinë e organizimit të takimeve me zgjedhësit në ambiente të përshtatshme. 
 

KREU VII  
KRITERET PËR KANDIDATËT 

 
Kandidatët për anëtar i Këshillit Drejtues si dhe për autoritetet drejtuese: Dekan, dhe përgjegjës i 
departamentit, duhet të plotësojnë kriteret e përcaktuara në këtë rregullore dhe në ligjin "Për 

arsimin e lartë në Republikën të Kosovës. Numri i anëtarëve të zgjedhur nga personeli akademik 
në Këshillin akademik korrespondon me numrin e departamenteve kryesore te institucionit. Çdo 
departament kryesor duhet të përfaqësohet detyrimisht në KMSH.  
Këta anëtarë zgjidhen për një mandat 5 vjeçar me të drejtë rizgjedhje.  
Kandidati për anëtar i zgjedhur në Këshillin Akademik: 
 
a) nuk mund të kandidojë edhe për anëtar i Këshillit Drejtues, për postin e Dekanit, të 

dekanit/drejtorit apo përgjegjësit të departamentit; 
b) duhet të ketë së paku gradën shkencore "Doktor". 

 
Numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit Akademik përcaktohet në mbledhjen e Këshillit 
Drejtues, brenda një jave nga data e fillimit të procesit zgjedhor.  
 
Kandidati për anëtar i Këshillit Akademik nga personeli akademik:  
 
- nuk mund të kandidojë njëkohësisht edhe për anëtar i zgjedhur i Këshillit Drejtues; 
- duhet të ketë së paku gradën shkencore "Doktor". 

 
Kandidati fitues për Dekan në njësi kryesore, konsiderohet i zgjedhur edhe për anëtar të 
Këshillit, pa iu nënshtruar procesit zgjedhor, për këtë organ drejtues.  
Numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit akademik dhe struktura numerike sipas njësive 
bazë, përcaktohet në mbledhjen e Këshillit të Kolegjit përkatës dhe miratohet nga Këshilli 
Drejtues brenda një jave nga data e fillimit të procesit zgjedhor. 
Kandidatët për anëtarë të Këshillit të Kolegjit, nga personeli akademik, duhet të kenë titull ose 
gradë shkencore.  
 
Në përcaktimin e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit akademik mbahen në 
konsideratë praktikat më të mira për përfaqësimin në masën 15% të studentëve dhe 5% të 
personelit  jo akademik.  
 
Mund të konkurrojnë për postin e një autoriteti drejtues edhe kandidatë nga jashtë institucionit, 
që plotësojnë kriteret e mësipërme dhe formimi i tyre akademik përkon me ato të institucionit.  
Nëse kandidatë të tillë rezultojnë fitues për postin e një autoriteti drejtues, ata punësohen me 
kohë të plotë në postin përkatës brenda institucionit.  
Kandidati për postin e autoritetit drejtues - përgjegjës i njësisë bazë, duhet të ketë së paku gradën 
shkencore "Doktor".  
Kandidati për autoritet drejtues në KT, nuk mund të kandidojë për më shumë se një post 
autoriteti drejtues në të njëjtën kohë.  
Kandidatët nga studentët për anëtarë të Këshilli Akademik, duhet të jenë kandidatë që ndjekin 
studimet në atë institucion apo Kolegj respektivisht, në sistemin me kohë të plotë. 
Kandidatët e mësipërm duhet të kenë një mesatare notash në vitin akademik paraardhës mbi 
7(shtatë).  
Nuk mund të kandidojnë për ndonjë post autoritet drejtues apo anëtar në organet drejtuese te 
institucionit, persona që janë duke vuajtur dënim me vendim gjyqësor të formës së prerë për 
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vepra penale apo kundërvajtje penale ose që janë dënuar më parë për vepra penale a kundërvajtje 
penale.  
Kanë të drejtë të kandidojnë për anëtarë në organe drejtuese, persona të cilët mbushin moshën e 
daljes në pension brenda kohëzgjatjes së mandatit. 
 

KREU VIII 
TRUPAT ZGJEDHËSE 

 
Trupa zgjedhëse për dekanin përbëhet nga:  
 
a) personeli akademik i Kolegjit, i cili është i punësuar me kohë të plotë. 
b) personeli jo akademik i Kolegjit, i cili është i punësuar me kohë të plotë. 
c) studentët të cilit ndjekin studimet me kohë të plotë në atë Kolegj. 

 
Trupa zgjedhëse për përgjegjësin e një njësie bazë përbëhet nga personeli akademik, i cili është i 
punësuar me kohë të plotë.  
Trupa zgjedhëse për përfaqësuesit e personelit  jo akademik të Kolegjit në Këshillat e Kolegjit 
përbëhet nga personeli administrativ e teknik, nga personeli bibliotekar dhe nga personeli teknik 
e punëtor i Kolegjit, i punësuar me kohë të plotë. 
Trupa zgjedhëse për përfaqësuesit e personelit  jo akademik te institucionit (Kolegjit dhe 
Dekanit) ne Këshill akademik përbehet nga personeli administrativ e teknik, nga personeli 
bibliotekar dhe nga personeli teknik e punëtor i institucionit, i punësuar me kohë të plotë.  
Trupa zgjedhëse për përfaqësuesit e studentëve të Kolegjit në Këshillat e Kolegjit përbëhet nga 
studentët me kohë të plotë studimi të Kolegjit respektove.  
Trupa zgjedhëse për përfaqësuesit e studentëve në Këshill Akademik përbehet nga studentet me 
kohe te plote studimi te institucionit. 
Në zgjedhjen e autoriteteve drejtuese, votat e studenteve dhe votat e personelit jo akademik 
llogariten me përqindje. Ato vlejnë 20% në totalin e përgjithshëm të votave për studentët 
dhe 5 % në totalin e përgjithshëm të votave për personelin  jo akademik. 
 

KREU IX 
MODELI DHE ADMINISTRIMI I FLETËVE TË VOTIMIT 

 
Fletët e votimit për zgjedhjet përgatiten nga KQZI.   
Fletët e votimit për autoritete të ndryshme drejtuese, për anëtarë të organeve të ndryshme 
drejtuese dhe që ju përkasin trupave të ndryshme zgjedhëse, të jenë me ngjyra të ndryshme dhe 
të dallueshme nga ana vizuale.  
 Në krye të secilës fletë votimi vendoset emërtesa e saj. Në fletën e votimit vendosen emrat e 
kandidatëve për postin të cilit i përket ajo fletë votimi, sipas rendit alfabetik.  
Për secilin kandidat në fletën e votimit shkruhet:  
- Emri, atësia, mbiemri i kandidatit, sikurse figuron në dokumentacionin e kandidimit.  

- Grada/titulli i kandidatit. 

Në rastet kur ka vetëm një kandidat në fletën e votimit, të krijohet mundësia e votimit kundër. 
Modeli i secilës fletë votimi, miratohet nga KQZI.  
 
KZT-të e njësive kryesore tërheqin në KQZI materialet e mëposhtme:  
- Fletët e votimit në përputhje me numrin e zgjedhësve të regjistruar në KZT-në përkatëse;  
- Zarfin në të cilin është shënuar “Fletë të dëmtuara“;  

- Zarfin në të cilin është shënuar “Fletë votimi të papërdorura“.  

- Zarfin në të cilin është shënuar “Zarfi i procesverbaleve të vulosura“. 

 

Administrimi i fletëve të votimit do të bëhet nga KZT-të përkatëse deri në momentin e 
numërimit të votave. 
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Pas numërimit dhe ndarjes së fletëve të votimit dhe përgatitjes së procesverbaleve, zarfet e 
mësipërm, dërgohen në KQZI. 

KREU X 
 VOTIMI 

 
Votimi bëhet në qendrat e votimit pranë Kolegjit. KZT-ja funksionon edhe si komision votimi në 
qendrën e votimit të Kolegjit. Në rastet kur numri i zgjedhësve vlerësohet nga KQZI-ja të jetë i 
madh dhe i papërballueshme nga një qendër votimi, si dhe në Kolegjet të cilat e zhvillojnë 
veprimtarinë në godina me distancë nga njëra tjetra, KQZI-ja në bashkëpunim me KZT-në, 
vendos krijimin e një ose disa qendrave të reja votimi dhe përcakton numrin e zgjedhësve sipas 
listave, vendndodhjen e qendrës/qendrave, përbërjen e komisionit/komisioneve të votimit, si 
edhe elemente të tjerë.  
Përbërja e komisionit/komisioneve të votimit si dhe vendndodhja e qendrës/qendrave të votimit, 
bëhen publike në ambiente të dukshme të çdo Kolegji të paktën 5 ditë kalendarike para ditës së 
votimit.  
Ato fillojnë në orën 08.00 dhe vazhdojnë deri në orën 16.00.  
Nëse në qendrën e votimit ka zgjedhës edhe pas kësaj ore, qendra shpall të mbyllur procesin e 
votimit me largimin e zgjedhësit të fundit. Në Kolegjet që kanë më shumë se një qendër votimi, 
komisionet e qendrave të votimit tërheqin pranë KZT-së përkatëse materialet e votimit në orën e 
caktuar nga KZT-ja.  
Procesin e votimit të trupave zgjedhëse në çdo Kolegj e drejton kryetari i KZT-së/komisionit të 
qendrës se votimit ne Kolegjin respekti, në prani të anëtareve të Komisionit.  
KZT-ja, nën drejtimin e kryetarit dhe zëvendëskryetarit dhe në prani të vëzhguesve të 
kandidatëve, një orë përpara hapjes së votimit, kryen këto detyra: 
a) vendos tryezat, karriget dhe dhomat e fshehta në mënyrë të tillë që të sigurohet fshehtësia e 

votimit dhe lëvizja e shpejtë dhe e lirshme e zgjedhësve;  
b) heq materialet propagandistike që mund të ndodhen në qendrën e votimit dhe rreth saj në një 

rreze prej 100 m;  
c) afishon udhëzimet për kryerjen e votimit në një vend të përshtatshëm dhe të dukshëm brenda 

qendrës së votimit; 
d) vendos materiale të tjera të kërkuara nga KQZI-ja;  
e) kontrollon të gjitha materialet e marra në dorëzim;  
f) u tregon vëzhguesve kutitë e votimit të zbrazëta dhe i mbyll ato, sipas procedurës së 

përcaktuar në shkronjën “e” të kësaj pike;  
g) në një nga faqet anësore të kutisë shënon qartë numrin e qendrës së votimit, si dhe vendos 

shenja dalluese, që i bëjnë të qartë zgjedhësit se ku duhet të hedhë çdonjërën nga fletët e 
votimit. Anëtarët e KZT-së, në prani të vëzhguesve, marrin vendim për hapjen e votimit dhe 
e nënshkruajnë atë. Pas kryerjes së detyrave të përcaktuara më sipër, kryetari i KQV-së 
deklaron hapjen e votimit jo më përpara orës së parashikuar në këtë Rregullore. 
 

Gjatë zhvillimit të procesit të votimit, ndalohet rreptësishtë përdorimi i celularëve nga anëtarët e 
komisioneve të zgjedhjes, nga vëzhguesit si dhe nga trupa e zgjedhësve.  
Çdo zgjedhës do të votojë vetëm nëse paraqet një dokument zyrtar identifikimi si më poshtë: - 
Kartë identiteti – Pasaportë.  
Zgjedhësi hyn i vetëm në dhomën e fshehtë dhe në fletën e votimit shënon në krah të emrit të 
kandidatit shenjën “X” ose “+”. Votimi për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese bëhet me listë 
kandidatësh.  Secili zgjedhës ka të drejtën e vetëm një vote për secilin post për autoritet drejtues. 
Kandidatët për secilin post për autoritet drejtues duhet të jenë në të njëjtën listë. Votimi për 
organet drejtuese bëhet me listë kandidatësh. Secili zgjedhës ka të drejtën të shprehë aq 
preferenca sa është edhe numri i vendeve të njësisë përkatëse në secilën nga listat me kandidatë 
për secilin organ drejtues (p.sh. Nëse një departament kryesore ka 4 vende për anëtar të Këshillit 
Akademik nga personeli akademik, ai mund të votojë për deri në tre preferenca, pasi një vend në 
Këshill Akademik, automatikisht është i Dekanit. Kandidatët për secilin organ drejtues prej 
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secilës nga tre kategoritë e përcaktuara (personel akademik, personel jo akademik apo studentë 
me kohë të plotë) duhet të jenë në listën përkatëse sipas kategorisë.  
 
Konsiderohen të pavlefshme fletët e votimit që: 
- kanë shenja që nuk japin mundësi të identifikohet kandidati i përzgjedhur. 
- nuk janë fletë votimi të ofruara sipas rregullave të përcaktuara në këtë rregullore si dhe në 

akte të tjera nënligjore në zbatim të saj; 
- mbajnë shenja që deklarojnë identitetin e zgjedhësit;  
- Votojnë për persona që nuk janë në listën e kandidatëve;  
- shprehin më shumë se një preferencë në listën e kandidatëve për zgjedhjen e autoriteteve 

drejtuese.  
- Shprehin më shumë preference sesa numri i caktuar i vendeve në listën e kandidatëve për 

zgjedhjen e organeve drejtuese.  
- Fletët e votimit të pavlefshme konsiderohen vetëm për llogaritjen e numrit të pjesëmarrësve 

në votim.  
- Fletët e votimit te pambushura shprehin abstenim dhe konsiderohen vota të vlefshme. Në 

rastin kur regjistrohet vetëm një kandidat, fleta e votimit duhet të lejojë mundësinë e votimit 
kundër.  

 
KREU XI  

NUMËRIMI I VOTAVE DHE SHPALLJA E FITUESVE 
 

Numërimi i votave bëhet në KZT, pas përfundimit të votimit në qendrën/at e votimit. Komisionet 
e qendrave te votimit të krijuara në rastet e përcaktuara në këtë Rregullore, me përfundimin e 
procesit të votimit, mbyllin kutitë e votimit dhe i çojnë ato për numërim në KZT së bashku me 
procesverbalet përkatëse, të cilat duhet të jenë të firmosura nga të gjithë anëtarët e pranishëm në 
procesin e votimit.  
 
Nëse ndonjë anëtar i komisionit të votimit nuk pranon të firmosë procesverbalin atëherë në të 
bëhet shënimi përkatës. Edhe në KZT me përfundimin e procesit të votimit duhet të mbyllen 
kutitë e votimit dhe të hartohen procesverbalet përkatëse sipas paragrafit të mësipërm të kësaj 
pike.  
KQZI shpall të mbyllur procesin e votimit pasi ka përfunduar votimi në të gjitha qendrat e 
votimit të institucionit. Menjëherë pas kësaj fillon procesi i numërimit te votave në të gjitha 
KZT-të e institucionit. Vëzhguesit kanë të drejtë të ndjekin këtë proces.  
 
Me fillimin e procesit të numërimit të votave, kutitë e votimit duhet të jenë të mbyllura, Kutitë e 
votimit të hapura nuk janë të vlefshme. bënë numërimin e votave për secilin kandidat për postin 
e autoriteteve drejtuese dekan dhe përgjegjës departamenti si dhe për secilin organ drejtues të 
votuar. KZT dërgon në KQZI rezultatin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese Dekan dhe 
Përgjegjës të njësive bazë. 
 
Kandidatët për postin e autoriteteve drejtuese Dekan dhe përgjegjës departamenti mund të 
caktojnë një përfaqësues të tyre në KZT, i cili ka të drejtë të vëzhgojë të gjithë procesin e votimit 
dhe numërimit të votave.  
Dorëzimi i kutive në KQZI bëhet me një procesverbal marrje në dorëzim që nënshkruhet nga të 
dy palët. Që nga momenti i fillimit të numërimit dhe deri në përfundim të procesit të numërimit 
të votave, pranë çdo KZT-je mund të qëndrojnë kandidatët për postin e autoritetit drejtues 
Dekan, përgjegjës departamenti, ose përfaqësuesit e tyre, si dhe monitoruesit e KQZI-së. KZT 
dërgon në KQZI edhe procesverbalet e mbajtura lidhur me procesin e numërimit të votave dhe 
nxjerrjen e rezultateve në rastet që ajo është kërkuar.  ZF-të shpallin listat e kandidatëve për 
anëtarë të Këshillit të Kolegjit të renditur sipas pikëve. Përfaqësuesi nga studentët në Organet 
përfaqësuese zgjidhet nga Këshilli i Studentëve të KT-së.  
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Konsiderohet fitues në postin e autoriteteve drejtues Dekan dhe përgjegjës të njësisë bazë, 
kandidati i cili është renditur i pari në listë dhe rezultati i tij në përqindje është jo më i vogël se 
33%.  
Nëse nga llogaritja e rezultatit të votimit kanë dalë dy ose më shumë kandidatë me pikë të 
barabarta, fituesi do të zgjidhet me short. Në rastin e një kandidature të vetme për postin e 
autoriteteve drejtues Dekan,  dhe përgjegjës të njësisë bazë, konsiderohet fitues nëse rezultati i tij 
në përqindje është jo më i vogël se 50%.  
Kur asnjë kandidat nuk rezulton fitues sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje, brenda dy javëve 
nga dita e votimit, zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve midis dy kandidatëve me rezultatin më të 
lartë. Në raundin e dytë shpallet fitues kandidati që arrin rezultatin më të lartë.  
Në rastet kur në listat e kandidateve për anëtarë të Këshillit Akademik, kandidatët e renditur 
brenda numrit të parashikuar të anëtareve kanë numër të barabartë votash, kandidati fitues 
zgjidhet me short.  
Në rast se nuk paraqitet asnjë kandidat për një post të caktuar autoriteti drejtues, zgjedhjet për 
këtë pozicion përsëriten pas një periudhe një vjeçare.  
 
Ankimet që kanë të bëjnë me respektimin e procedurave dhe zhvillimin e fushatës së zgjedhjeve 
si dhe organizimin e votimeve për të gjitha nivelet, deri ditën e votimit (përfshire edhe këtë ditë) 
i drejtohen me shkrim KQZI-së, i cili pasi e shqyrton merr masat përkatëse.  
 
Ankimimet që kanë të bëjnë me vendimet lidhur me rezultatet e votimit dhe shpalljen e fituesve i 
paraqiten me shkrim Komisionit te Ankesës brenda tri ditëve nga shpallja e rezultatit të votimit.  
 
Komisioni i Apelimit thërret për sqarim kryetarin, zëvendëskryetarin si dhe anëtare te 
Komisionit të Zgjedhjeve përkatës kur e gjykon të arsyeshme, gjithashtu edhe apeluesin. 
Komisioni i Apelimit merr vendim brenda tre ditëve me shumicë votash të të gjithë anëtarëve të 
tij.  
 
Vendimi duhet të jetë i arsyetuar dhe të pasqyrojë edhe mendimin kundër. Vendimi i Komisionit 
të ankesës është përfundimtar dhe duhet ekzekutuar.  
 

KREU XIII 
PËRCJELLJA E KANDIDATËVE TË ZGJEDHUR DHE EMËRIMI I TYRE 

 
Kandidatët fitues për autoritetet drejtuese, shoqërohen me procesverbalin dhe vendimin e 
mbledhjes zgjedhëse, me deklaratë pranuese të të zgjedhurve dhe nëse ka ankim, 
dokumentacionin e plotë të tyre dhe vendimet përkatëse.  
Organet e emërtesës duhet të ushtrojnë të drejtën e emërimit brenda një muaji, nga data e 
paraqitjes së kandidaturës. Anëtaret e organeve drejtuese: Këshill Akademik shpallen nga KQZI-
ja. Këto organe drejtuese fillojnë veprimtarinë e tyre me thirrjen e mbledhjes së parë.  

 
KREU IV 

DISPOZITA TË FUNDIT 
 

Autoritetet dhe organet drejtuese në KT, gjatë procesit zgjedhor vazhdojnë të ushtrojnë të gjitha 
kompetencat e tyre përveç: 
 
- Punësimit të personelit  akademik dhe administrativ; 
- Procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve dhe shpalljes së fituesve për programet e ciklit të 

studimeve.  
 

Mbledhja e parë e këshillave të Kolegjit thirret nga Dekani i zgjedhur. Kjo shënon dhe 
shfuqizimin e këshillave të mëparshëm dhe fillimin e punës së këshillave të rinj. Dokumentacioni 
i zgjedhjeve bëhet në dy kopje, nga të cilat njëra ruhet në njësinë përkatëse, kurse tjetra i përcillet 
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organit të emërtesës. Dokumentacioni në njësinë përkatëse ruhet për një vit. Në të gjitha votimet 
për zgjedhjet mbahet procesverbal. Në përfundim të votimit, procesverbali lexohet dhe 
nënshkruhet nga anëtaret e pranishëm të komisionit dhe nga përfaqësuesit mbikëqyrës të 
komisionit të zgjedhjeve. Fletët e votimit në kutitë e votimit, pas numërimit sipas emërtesës së 
tyre, të arkivohen dhe ruhen.  
Vendi, afati dhe përgjegjësia e arkivimit dhe ruajtjes së tyre përcaktohen nga KQZI. 
 

Dispozitat kalimtare dhe të fundit 
 

Kjo Rregullore ndryshohet dhe plotësohet në të njëjtën mënyrë të miratimit të saj. 
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga ana e Këshillit Drejtues. 
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Bazuat në nenin 21.2 të ligjit “Për arsimin e lartë të Republikës së Kosovës”, në nenin 47 Ligji 
Punës Nr. 03/L-212, Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës 

Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura; neni 10 dhe 11 të Statutit të Kolegjit Tempulli, Këshilli 
Drejtues i Kolegjit Tempulli në mbledhjen e vet të mbajtur më ______  pas shqyrtimit të projekt 
rregullores, në mbledhjen e datës ______, nxori këtë: 
 

3. RREGULLORE MBI ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE 
TË PUNËS 

 
Neni 1 

Objekti i rregullores 
 

Me këtë Rregullore parashihen të rregullohen organizimi dhe sistematizimi i vende të punës, 
pranë hapësirës fizike të Kolegjit Tempulli. 
 
1. Rregullorja ka si qëllim të sigurojë organizimin e brendshëm rregullator, të nevojshëm për 

mbarëvajtjen e veprimtarisë mësimore-shkencore dhe administrative të KT.  
2. Struktura organizative e Kolegjit Tempulli në Prishtinë dhe organizimi i brendshëm; 
3. Pasqyra e vendeve të punës si dhe kushtet të cilat duhet t’i plotësojnë kandidatët punonjësit 

për një vend të punës; 
4. Përshkrimi i punëve dhe i detyrave të punës dhe numri i posteve. 
 
Rregullorja e shtrin efektin e saj në të gjithë veprimtarinë akademike të KT duke rregulluar 
marrëdhëniet që krijohen midis subjekteve pjesëmarrëse në veprimtarinë mësimore-shkencore 
dhe administrative të KT. 
 
Rregullorja përcakton: 
 
- misionin e programeve të studimit,  
- strukturën e brendshme dhe mënyrën e funksionimit të tyre,  
- të drejtat dhe detyrimet e organeve drejtuese; të personelit  akademik dhe administrativ; 

të studentëve; të bashkëpunëtorëve,  
- rregullat për pranimin e studentëve,  
- për mësimdhënien,  
- për kërkimin; për praktikën,  
- për vlerësimin,  
- për diplomimin; për publikime,  
- për rekrutimin e personelit  dhe  
- Parashikon sanksionet në rastin e shkeljes së rregullores. 

 
Neni 3 

Subjektet 
 

Subjektet e kësaj rregulloreje janë: 
Organet dhe autoritet drejtuese të KT,  
 
- personeli akademik dhe administrativ,  
- këshillat,  
- komisionet, 
- studentët dhe  
- bashkëpunëtorët e institucionit. 
 

Neni 4 
Rregulloret e brendshme 
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Departamenti-et kanë rregullore të veçanta të brendshme të miratuara nga organet dhe autoritetet 
drejtuese përkatëse të KT.  
Rregulloret e brendshme shtrijnë efektet në të gjitha strukturat, organet dhe autoritetet drejtuese, 
personelin  akademik, jo akademik dhe studentët, si dhe çdo personi fizik apo juridik që vepron 
në objektet dhe territorin përkatës.  
Rregulloret e brendshme të njësive përbërëse kryesore rregullojnë marrëdhëniet e këtyre njësive 
me njësitë bazë dhe me njësitë e tjera përbërëse të tyre.  
Njësitë përbërëse kanë rregullore të veçanta me efekte brenda tyre, miratuar nga organi drejtues.  

 
Neni 5 

 
Këshilli Akademik i KT mund të nxjerrë rregullore të veçanta, të zbatueshme në mënyrë të 
përhershme apo të përkohshme vetëm për një fushë, drejtim, objekt apo njësi të caktuar, për të 
siguruar zbatimin e Ligjit për Arsimin e Lartë, Statutin e KT dhe këtë Rregullore ose kur ka 
detyrim ligjor të posaçme, në drejtime, situata apo kushte të një rëndësie të veçantë apo të 
jashtëzakonshme. 

 
Neni 6 

Vendimet, urdhrat dhe udhëzimet 
 

Vendimet, urdhrat dhe udhëzimet, respektivisht të organeve dhe autoriteteve drejtuese shtrijnë 
efektet e tyre në drejtimet përkatëse kur janë miratuar apo nxjerrë rregullisht, në formë dhe 
brenda kompetencave.  
 

Neni 7 
Njoftimet 

 
Organet dhe autoritetet drejtuese të KT dhe njësitë përbërëse kryesore marrin dijeni për aktet 
ligjore e nënligjore, apo aktet e tjera të nxjerra në zbatim të tyre, nga struktura përkatëse.  
Dorëzimi apo njoftimi mbi aktet e mësipërme, ju bëhet anëtarëve të organeve drejtuese dhe 
autoriteteve drejtuese si dhe personelit  administrativ, përkundrejt nënshkrimit drejtpërdrejt apo 
bashkëlidhur tekstit përkatës, i cili ruhet nga komunikuesi për aq kohë sa ka fuqi vepruese akti 
dhe më pas arkivohet.  
Komunikimi i mësipërm është i vlefshëm edhe nëpërmjet postës elektronike zyrtare.  
Në këtë mënyrë veprohet edhe për aktet e brendshme të organeve dhe njësive përkatëse.  
 

Neni 8 
Njoftimi individual 

 
Personeli akademik, jo akademik dhe studentët marrin dijeni për Ligjin për Arsimin e Lartë, 

Statutin, këtë Rregullore, rregulloret e brendshme të njësive dhe aktet tjera me karakter të 
përhershëm duke njohur vetë tekstin që u vihet në dispozicion nga struktura akademike dhe 
administrative përkatëse në kohën e fillimit të marrëdhënieve të punës ose studimit.  
Ndryshimi apo shfuqizimi i akteve bëhet me komunikim të përgjithshëm duke e afishuar atë në 
vende të posaçme, përveç kur është i detyrueshëm njoftimi individual.  
Tekstet e akteve me karakter të përhershëm dhe ndryshimet e mëvonshme, konsiderohen të 
njoftuara në se publikohen në faqen elektronike të KT, përveç kur ka detyrim për njoftim 
personalisht. 
 

   Neni 9 
  Java orientuese 
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Sipas kësaj Rregulloreje jepet edhe pasqyra e vendeve të punës dhe kushtet të cilat duhet t’i 
plotësojnë punëtorët për secilin vend përkatës të punës si dhe emërtimi i vendit të punës; si dhe 
punëtorit të ri me rastin e pranimit në punë, i gjithë menaxhmenti i lartë, Dekani, Sekretari i 
përgjithshëm e përcaktojnë programin javor për punëtorin e ri, e cila javë do të shërbej si jave 
informuese dhe njoftimi me stafin, kornizën rregullative dhe mundësit në Kolegjin Tempulli. 
Gjatë kësaj jave synohet të krijohet pasqyra për ndërtimin e planeve punuese dhe mundësia për të 
krijuar ide dhe iniciativa të reja të cilat stafi i ri mund ti ofroj. 
 

KREU I 
 

Neni 10 
 

Njësitë përbërëse dhe strukturat  
 

Njësitë përbërëse të Kolegjit Tempulli, përbëhen nga:  
- Departamentet,  
- Qendrat e kërkimit dhe të zhvillimit, grupet mësimore-kërkimore, 
- Qendra për zhvillim profesional 
- Laboratorët dhe  
- Bibliotekat. 

Neni 10 
 

Struktura  
 

Autoritete drejtuese: 
 
1. Dekani  
2. Prodekani i kërkimit shkencor 
3. Prodekani për studime profesionale 
4. Drejtori i qendrës për zhvillim Professional. 

 
Organet drejtuese:  
 
1. Zyra për Sigurimin e Cilësisë 
2. Këshilli Akademik 
3. Dekani 
4. Prodekanët 
5. Qendra për zhvillim Professional. 

 
Struktura e Administratës së Kolegjit 
 
1. Sekretari i Kolegjit 
2. Zyra për sigurimin e cilësisë 
3. Shërbimet e studentëve 
4. Qendra e karrierës 
5. Shërbimi financiar 
6. Shërbimi juridik 
7. Bashkëpunimi ndërkombëtar 
8. Shërbimet e diplomës 
9. PR dhe marketing 
10. IT dhe shërbime laboratorike 
11. Biblioteka 

 
Instituti i Kolegjit Tempulli: 
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1. Qendra e programit Professional 
2. Qendra për Kërkime dhe projekte 
3. Auto Shkolla. 

 
Neni 11 

PROGRAMI MASTER 
 

Me specializime: 
 
1. Transporti 
2. Siguria rrugore dhe aksidentet 
3. Trafiku postar dhe telekomunikacion 

 
Autoritetet drejtuese: 
 
1. Dekani 
2. Koordinatori departamentit 
3. Prodekani 
4. Administrata  
5. Personel ndihmës mësimor shkencorë. 
 

Neni 11 
Kryetari i Kolegji Tempulli 

 
 Mësimdhënës në marrëdhënie të përhershme pune i cili e ka thirrjen: 
Profesor i rregullt apo Profesor asistent. 
 
Koordinatori i Departamentit  
 
 Mësimdhënës në marrëdhënie të përhershme pune që ka thirrjen: 
Profesor asistent apo edhe Ligjërues. 
 

SHËRBIMI ADMINISTRATIV I KOLEGJIT TEMPULLI 
 

Sekretari i Kolegjit Tempulli 
Të ketë përfunduar studimet Master apo Universitetin me sistemin e vjetër 4 vjeçar, apo të 

ketë regjistruar studimet e Doktoratës si dhe të ketë tre vite përvojë pune në fushën e Arsimit të 
Lartë në Kosovë. 

 
Shërbimi për student 
 
Zyrtari për çështje të studentëve 

Të ketë përfunduar studimet Bachelor, apo të ketë regjistruar studimet Master si dhe të ketë 
dy vjet përvojë pune eksperiencë në profesion. 

 
Arkiva 

Të ketë përfunduar shkollën e lartë dhe dy vjet përvojë pune eksperience në profesion. 
 

Shërbimi për kontabilitet dhe financa 
Zyrtari për kontabilitet dhe financa 
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Të ketë përfunduar Fakultetin Ekonomik dhe tri vjet përvojë pune eksperiencë kontabilitet dhe 
financa.  
 
SHERBIMET TJERA -TEKNIKE 
 
Shtëpiaku - punëtori për mirëmbajtjen  e objekteve, instalimit të  ujit dhe nxehjes. 
Të ketë përfunduar Shkollën e Lartë, dhe së paku dy vjet përvojë pune të fushës. 
 
Rojtari-a sigurimi i objekteve  
Sholla e mesme, dhe së paku dy vjet përvojë pune, në sigurim. 
 
Portieri-a   
Shkolla e mesme, dhe së paku një vit përvojë pune, shkathtësi dhe edukatë e shkallë të 
komunikimi të mirëfilltë. 
 
Punëtori-a në bufe 
Shkolla e  mesme, dhe së paku një vit përvojë pune. 
 
Punëtori-ja e për mirëmbajtjen e pastërtisë   
Shkolla  fillore ose e mesme. 

 
Neni 13 

 
Për të gjitha vendet e punës, fillimisht hapet konkursi publik, në të cilin për caktohen kushtet e 
kandidimit, si dhe procedura e mbar vajtjes së pranimit në Institucion si dhe koha dhe procedura 
e mbajtjes së testimit për vendin e punës. 
 

Neni 14 
 
Gjatë kohëzgjatjes së kontratës, Dekani i Kolegjit Tempulli mund ta riemërojë në rast të 
riorganizimit në punë për shkaqe të ngritjes së cilësisë, punëtorin në ndonjë pozitë tjetër ku është 
niveli i përgatitjes profesionale i përafërt dhe pagesa e njëjtë. 
 

Neni 15 
 

PËRSHKRIMI I PUNËVE DHE DETYRAVE TË PUNËS 
 
Kryetari i Kolegjit Tempulli 
Organizon, koordinon dhe udhëheq punët në Kolegjin Tempulli, të cilat nuk ndërhyjnë dhe 
nuk përbëjnë çështje që i përkasin pavarësisë së organeve në organizimin e programeve 
akademike. 
Kryetari është organ monokrati dhe vepron në emër të Kolegjit Tempulli,  brenda  kufijve  të  të  
drejtave  që  i  njohin  ligjet,  ky  Statut,  Rregulloret e Kolegjit Tempulli dhe akte të tjera ligjore 
e nënligjore. 
Kryetari emërohet nga Këshilli Drejtues me propozimin e Këshillit Akademik. Emërimi bëhet 
për një periudhës 5-vjeçare, me të drejtë riemërimi edhe vetëm për një mandat tjetër 4-vjeçar.  
Kryetari duhet të zbatojë qëllimet strategjike dhe objektivat e Kolegjit Tempulli dhe ti 
mundësojë Këshillit drejtues përmbushjen e funksionit e tij të qeverisjes.  
Kryetari i Kolegjit Tempulli merret me bashkëpunim me organet drejtuese në çështjet e 

marketingut, promovimit, ofrimit të cilësisë së programeve dhe shërbimeve, Menaxhimi i 

faciliteteve, financave, taksave dhe riskut.  

Rekomandon buxhetin vjetor për miratim nga ana e Këshilli Drejtues dhe menaxhon me maturi 
burimet e Kolegjit duke iu referuar udhëzimeve buxhetore sipas ligjeve dhe rregulloreve të 
brendshme.  
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Kryetari i Kolegjit Tempulli kujdeset për menaxhimin e burimeve njerëzore në mënyrë efektive 
sipas politikës së autorizuar të Këshillit drejtues me qëllim që procedurat që jenë plotësisht në 
përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale.  
Kryetari i Kolegjit Tempulli mbikëqyrë planifikimin dhe zbatimin e fondeve, duke përfshirë 
identifikimin e kërkesave të burimeve, duke hulumtuar burimet, krijimin e strategjive.  
Kryetari i Kolegjit Tempulli mund të shkarkohet nga Këshilli Drejtues për kryerjen e një krimi, 
për paaftësi mendore a fizike, për akte e sjellje, që diskreditojnë rëndë pozitën dhe figurën e tij, 
ose për pamjaftueshmëri profesionale.  
 
Kryetari i Kolegjit Tempulli ka edhe detyra tjera, si:  
 
- Përfaqëson Kolegjin Tempulli përpara organeve publike dhe private;  
- Zbaton detyrat që burojnë nga ligjet, nga vendimet e Këshillit Drejtues dhe rekomandimet e 

Komitetit mësimor dhe shkencor;  
- Kërkon apo aplikon me projekte të ndryshme për fonde nga shteti, donacione nga shoqata 

dhe individë dhe administron në mënyrë të pavarur të ardhurat, sipas drejtimeve kryesore të 
përcaktuara nga Këshillit Drejtues;  

- Merr masa për publikimin e literaturës dhe të teksteve;  
- Konsultohet dhe bashkëpunon punën e të gjitha departamenteve dhe njësive tjera dhe 

bashkërendon punën me ta, kontrollon zbatimin e statutit dhe rregulloreve te brendshme për 
të gjithë stafin duke bërë edhe vlerësimin e performancës për secilin të punësuar;  

- Nënshkruan emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të personelit  mësimdhënës, si dhe 
emëron dhe largon punonjësit e personelit administrativ të Kolegjit, në bazë të kritereve të 
përcaktuara në dispozita ligjore dhe rregulloret e posaçme të Kolegjit Tempulli.  
 

Veprimtaria financiare-administrative e institucionit realizohet në bazë të dispozitave të statutit, 
të bartura nga Sekretari nën autoritetin e Kryetarit.  
Kryetari mund ti delegoji përkohësisht detyrat dhe përgjegjësit te Sekretarja ose Dekani. 
 
Dekani  
Dekani kryen këto punë dhe detyra, të përcaktuara në statut si dhe: 
 
a) ndihmon Koordinatoret e departamenteve në udhëheqjen e punëve dhe veprimtarisë së 

Kolegjit Tempulli, 
b) kontrollon punën e shërbimit të studentëve, dhe i pranon studentët në bisedë; 
c) zbaton vendimet e Këshillit të Kolegjit Tempulli nga lëmit e mësimit, përgatitë informatat 

për gjendjen e regjistrimit të studentëve dhe rezultatet në fund të çdo  semestri; 
d) merr pjesë në punën e komisionit për studime dhe kolegjiumit të Koordinatorëve të 

Departamenteve; 
e) përcjell çështjen kadrovike (zgjedhje, rizgjedhje, angazhim); 
f) të personelit  mësimor Kryen edhe punë tjera të cilat mund të paraqiten të nevojshme nga 

Këshilli Drejtues i Kolegjit. 
 
Koordinatori i Departamentit 
 
Koordinatori i Departamentit kryen këto punë dhe detyra: 
 
a) është  udhëheqës dhe përgjegjës për punën e Departamentit, 
b) kujdeset për realizimin e planeve dhe programeve mësimore të Departamentit, dhe mban 

evidencën mbi mbajtjen e mësimit 
c) përgatit dhe udhëheq mbledhjet e Departamentit 
d) kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të Këshillit të Kolegjit Tempulli, 
e) organizon, kontrollon dhe koordinon punën, dhe  e njofton dekanin lidhur me harmonizimin 

e punës në Departament, 
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f) mban evidencën rreth paraqitjes së magjistraturës dhe doktoratës, 
g) përcjell dhe mbikëqyrë punën e punëtorëve teknik, 
h) është përgjegjës për disiplinën në punë; 
i) kryen edhe punë tjera të cilat janë në kompetencë të tij. 

 
 
Sekretari i Kolegjit Tempulli 
 
a) bën përpilimin e akteve normative të Kolegjit Tempulli; 
b) organizon, koordinon, mbikëqyrë dhe kontrollon punën e personelit   tekniko – 

administrative; 
c) e  ndihmon Dekanin në zbatimin dhe ekzekutimin e vendimeve të Këshillit të Kolegjit 

Tempulli, dhe në harmonizimin e punës me të gjitha Departamentet e Kolegjit Tempulli; 
d) merr pjesë në punën e  Këshillit drejtues, Këshillit Akademik të Kolegjit Tempulli dhe 

organeve tjera, përgatit materialin për mbledhje, nxjerr vendime, konkluzione dhe ekstraktin  
nga mbledhja e organeve të Kolegjit Tempulli;   

e) përcjell dispozitat ligjore dhe dispozitat tjera juridike lidhur me punën në Kolegjit Tempulli; 
f) përfaqëson Kolegjin pranë organeve gjyqësore sipas autorizimit të Kryetarit, 

kryen të gjitha punët nga marrëdhënia e punës; 
g) mbanë evidencën personale, të dosjeve të punëtorëve dhe shënimeve tjera të punëtorëve; 
h) i lajmëron punëtorët e rinj dhe i udhëzon dhe drejton për ambientim në vendin e punës dhe i 

ç’lajmëron punëtorët që ndërkrejnë marrëdhënien e punës, në Kolegjin Tempulli; 
i) i nënshkruan indekset si dhe udhëheq me SEMS si dhe kryen punë tjera nga fushëveprimi i 

administratës së Kolegjit Tempulli; 
j) lëshon vërtetime për punëtorët e punësuar sipas nevojave; 
k) kryen edhe punë tjera të cilat janë në kompetencë të Sekretarit të Kolegjit Tempulli dhe 

urdhrit të Dekanit. 
 
Komiteti i Etikës 
 
Komiteti i Etikës i KT është organ kolegjial, i cili diskuton për probleme të etikës së jetës 
Kolegjiale.  
Kodi i Etikës përcakton mënyrën e marrjes së vendimeve, paraqitjen dhe shqyrtimin e ankesave, 
ekzekutimin e vendimeve dhe sanksionet përkatëse. 
 
Zyrtari për çështje të studentëve 
 
a) në bazë të numrit amzë të studentit harton listat e studentëve sipas departamenteve dhe 

drejtimeve si dhe i arkivohen; 
b) bën regjistrimin e semestrit  të studentëve sipas kriteriumeve të caktuara nga Dekani; 
c) pranon fletëparaqitjet sipas konkursit për regjistrim, bënë kontrollimin e dokumentacionit, 

mbanë evidencën për të gjithë kandidatët e paraqitur në konkurs, rregullon shënimet sipas 
përgatitjes shkollore, suksesit në shkollimin paraprak, gjinisë vendbanimit, profesionit të 
prindit, kombësisë dhe të dhënat tjera relevante; 

d) rregullon shënimet dhe mbanë evidencën mbi regjistrimin dhe vërtetimin e semestrit dimëror 
dhe veror për të gjitha vitet; 

e) fletëparaqitjet, fletë-semestralet, dhe dokumentet tjera pas evidentimit i vendosë në dosje të 
studentit; 

f) pranon fletëparaqitjet për provime; 
g) kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës dhe nevojës së udhëheqësish së Dekanit. 

 
Arkiva dhe zyra teknike 
 
a) punon në rregullimin e kemikaljeve për nevojat e Departamentit; 
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b) jep laborantëve dhe personelit  mësimor kemikaljet në bazë të reversit dhe lejes së 
profesorëve të lëndëve, Koordinatorit te Departamentit; 

c) jep laborantëve dhe mësimdhënësve, bocelët e buton -gasit si dhe veglat laboratorike; 
d) kujdeset për sigurimin me kohë të materialit dhe kemikaljeve të nevojshme për nevojat e 

Departamentit; 
e) mban evidencën e kemikaljeve, mjeteve themelore dhe inventarit të imtë dhe bënë llogarinë 

gjashtë mujore dhe një vjeçare;  
f) i shkarkon studentët, laborantët dhe mësimdhënësit nga mjetet laboratorike; 
g) kryen edhe punë tjera sipas urdhrit të Koordinatorit të Departamentit, dhe udhëheqjes së 

Dekanit. 
 
Zyrtari  për kontabilitet dhe financa 
 
a) kompleton të gjithë dokumentacionin e bankës, të buxhetit, të arkës dhe dokumentet e tjera 

materiale, financiare dhe sipas kronologjisë dhe praktikave kontabël i vendos në folder 
përkatës; 

b) dokumentacionin e ruan siç e parasheh  ligji për menaxhimin e financave publike; 
c) verifikon dokumentacionin, vërteton saktësinë aritmetike dhe fizike të të dhënave; 
d) kontrollon dokumentacionin mbështetës (faturat, fletëpranimin, fletë dërgesën, kontratat dhe 

shtesat tjera eventuale); 
e) regjistron dokumentacionin financiar sipas llogarive dhe njësive në softuerin përkatës; 
f) arkivon dokumentet financiare sipas kronologjisë dhe është përgjegjës për ruajtjen e tyre; 
g) është përgjegjës për akordimin e llogarive financiare; 
h) në mënyrë permanente duhet të azhurnojë librat e llogarive; 
i) kryen edhe punë tjera të cilat i cakton udhëheqësi. 
 
 
Shtëpiaku- punëtori për mirëmbajtjen e objekteve, instalimit të ujit dhe nxehjes 
 
a) kujdeset për gjendjen e rregullt të inventarit, mjeteve dhe lokaleve në ndërtesa.  
b) kujdeset që lokalet mësimore të jenë të pastra (të ajrosura, të hapura dhe të përgatitura për 

mësim), 
c) kujdeset për sigurimin e ndërtesave dhe  pasurisë së Kolegjit Tempulli, 
d) kujdeset për disiplinën e punëtorëve (ardhjen dhe daljen nga puna),   
e) bën evidentimin e prishjeve  të inventarit dhe instalimeve (elektrike, ujësjellësit, kanalizimit, 

nxehjes)   dhe merr masa për eliminimin e tyre, 
f) bënë  kontrollon e objekteve, evidenton gjendjen dhe merr masa konkrete, 
g) kërkon material shpenzues për mirëmbajtje, 
h) organizon punët për mirëmbajtjen e oborrit dhe gjelbërimit, 
i) kontrollon punën e pastrueseve, rojtarëve, portierëve dhe punëtorëve të mirëmbajtjes,  
j) kryen edhe punë tjera sipas urdhëresës së Dekanit dhe Sekretarit, dhe raporton për problemet 

që nuk mund t’i zgjidh vet. 
 
Rojtari  – sigurimi i  objekteve 
 
a) kontrollon, siguron, ruan dhe mbron tërë pasurinë e Kolegjit Tempulli; 
b) viziton objektet gjatë orarit të punës, dhe shikon rregullsinë e tyre; 
c) zbulon, parandalon dhe i paraqet dukurit dhe veprimet të cilat mund t’i sjellin dëme 

objekteve dhe pasurisë tjetër të Kolegjit Tempulli, ose që mund t’i rrezikojë jetën e 
punëtorëve dhe personave tjerë të cilët gjenden në Kolegjin Tempulli, në këtë mënyrë 
sigurojnë punën e papenguar të punëtorëve dhe të palëve;  

d) në rast të zbulimit të veprave penale siguron dhe i ruan gjurmët dhe dëshmitë tjera të cilat 
janë bërë në rastin e kryerjes së atyre veprave; 
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e) kontrollon hyrjen dhe daljen, evidenton dhe mban evidencën mbi kohën e kaluar në lokalet e 
Kolegjit Tempulli; 

f) kontrollon nxjerrjen dhe futjen e mjeteve materiale; 
g) kryen masat preventive të mbrojtjes nga zjarri, e në rast të paraqitjes së zjarrit është i obliguar 

të bëj lokalizimin, përkatësisht në mënyrë urgjente e lajmëron Shërbimin kompetent të 
zjarrfikësve dhe organin kompetent të Kolegjit Tempulli; 

h) merr pjesë në shpëtimin e pasurisë dhe të njerëzve në rastet e fatkeqësisë elementare; 
i) mban evidencë për punëtorët dhe palët që nuk i zbatojnë rregullat e sigurimit të pasurisë së 

Kolegjit Tempulli; 
j) kryen edhe punë tjera në përputhje me dispozitat dhe aktet tjera normative të Kolegjit 

Tempulli,, si dhe punë tjera sipas urdhrit të Koordinatorit të Departamentit, dhe udhëheqsisë 
së Dekanit. 
 

Portieri 
 
a) bën pranimin e palëve, i orienton dhe i informon palët se në cilën zyrë mund të marrin 

informata; 
b) secilës palë i kërkon dokumentin e identifikimit e pastaj e lajmëron zyrtarin e Kolegjit se a 

mund ta pranoj palën përkatëse; 
c) palët duhet t’i pranoj e informojë drejtë dhe të sillet në mënyrë korrekte me të gjithë; 
d) mban evidencën e daljeve gjatë orarit të punës për punëtorët e administratës; 
e) udhëzimet më të përafërta i merë nga udhëheqësit e Dekanit. 
 
Punëtori-ja në byfe  
 
a) pranon mallin për bufe, bën shërbimin me pije të ndryshme, mban evidencën e saktë të 

shpenzimeve të pijeve, lëngjeve, kafes, çajit, ujit mineral dhe qumështit e në raste të veçanta 
edhe të pijeve alkoolike dhe të gjërave ushqimore; 

b) bënë pastrimin e bufesë,  dhe bënë  pastrimin e lokaleve në Dekanat.  
  

Punëtori-e për mirëmbajtjen e pastërtisë. 
 
a) kryen të gjitha punët rreth pastrimit të lokaleve në të cilat mbahet mësimi për studentët e 

Kolegjit Tempulli,, lokalet e administratës (pastron të gjitha llojet e dyshemeve të lokaleve, 
dritareve, mureve, dyerve, radiatorëve, lusterëve, tabelave , perdeve etj); 

b) mban pastërtinë e korridoreve, hyrjeve, shkallëve; 
c) i lanë mjetet sanitare dhe bën dezinfektimin e tyre; 
d) bën ajrosjen e sallave të mësimit dhe zyrave- kabineteve; 
e) kujdeset dhe paraqet prishjet në inventarin e Kolegjit Tempulli, apo thyerjen e tyre; 
f) kryen edhe punë tjera sipas urdhrit të Koordinatorit të Departamentit, dhe kërkesave të 

Dekanit. 
 

Neni 16 
 

Në bazë të propozimit të Dekanit mund të bëhen ndryshime dhe plotësime të sistematizimit  të 
vendeve të punës, në shërbim të kryerjes sa më cilësore, pa stres dhe presion të punës. 

 
Neni 17 

 
Rritja ose zvogëlimi i numrit të vendeve të punës bëhet në bazë të propozimit të Dekanit, me 
kërkesë të studentëve si dhe në bazë të procesit të rivlerësimit të programeve të studimit të 
Kolegjit Tempulli. 

 
Neni 18 
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Dekani, Koordinatoret dhe Sekretari i Kolegjit Tempulli i përgjigjen Këshillit Drejtues. 

 
Të gjithë punëtorët administrativo-teknik të Kolegjit Tempulli, i përgjigjen Sekretarit.  

 
Të gjithë punëtorët do të lidhin kontratë pune në pajtim me dispozitat e Ligjit mbi marrëdhëniet e 
punës në Kosovë 03/L-212 dhe Statutit të Kolegjit Tempulli. 

 
Neni 19 

 
Pas hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje secili punëtor i administratës është i obliguar që të 
paraqesë raport mujor për punët të cilat i ka kryer brenda asaj kohe, si dhe raporte të ndërmjetme 
në rastet e nevojshme për mbarëvajtje cilësore të punëve në Kolegj. 

 
Raporti i paraqitet Koordinatorit të Departamentit apo Sekretarit të përgjithshëm të Kolegjit 
Tempulli. 
 
 
 
 

  
 

                                                                                                        Kryetari i Këshillit drejtues 
      

Prishtinë, ____________2019                        _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Bazuar në nenin 8, 11 dhe nenin 17 të ligjit “Për arsimin e lartë të Republikës së Kosovës”, si 
dhe nenin 11 të Statutit të Kolegjit Tempulli, me datë_____ nxori këtë: 
 

4. RREGULLORE MBI PUNËN E KËSHILLIT  DREJTUES 
 

Neni 1 
Dispozitat  e  përgjithshme 

 
Me ketë rregullore, rregullohet puna e Këshillit drejtues të Kolegjit të Shkencave të Aplikuara 
Teknike “Tempulli” (tani e tutje Kolegji Tempulli) në Prishtinë, si organ i përbashkët (në tekstin 
e mëtejmë Këshilli Drejtues). 

 
Neni 2 

 
Dispozitat e kësaj Rregullore zbatohen lidhur me organizimin e mbledhjeve, kryesimin dhe 
vendimmarrjen, zbatimin e vendimeve dhe çështjet tjera qe kane te bëjnë me punën e Këshillit te 
Drejtues. 
Rregullorja financiare është pjese përbërëse e Rregullores. 
Puna e Këshillit drejtues në seanca si dhe mbajtja e rendit aplikohet për të gjithë personat që 
marrin pjesë në seancë. 
 

Neni 3 
 

Këshilli Drejtues i kryen punët nga kompetenca dhe fushëveprimi i vet në seanca. 
Anëtaret e Këshillit drejtues sipas autorizimeve të tyre mund të kryejnë disa punë të caktuara 
lidhur me detyrat e veta të punës edhe jashtë seancave sipas nevojë së paraqitur. 

 
Neni 4 

 
Këshilli Drejtues përbëhet nga pesë anëtarë, të cilët emërohen si dhe shkarkohen nga Këshilli 
akademik i Kolegjit Tempulli i mbajnë pozitat e tyre për një periudhë kohe katër vjeçare. 
Këshillin drejtues të zgjeruar sipas nevojës së paraqitur, përveç anëtarëve te Këshillit e përbejnë 
edhe udhëheqësit e departamenteve. 
 

Neni 5 
 

Mbledhja e Këshillit Drejtues mbahet sipas kërkesave dhe nevojës së paraqitur në nivel të 
Kolegjit Tempulli. 
Mbledhja vjetore e Këshillit drejtues mbahet në shtator të çdo viti.  
Parimisht, Këshillit drejtues thirret në mbledhje një deri në tri herë brenda vitit, me përjashtim të 
rasteve kur në mbledhjen e radhës vendoset ndryshe ose kur Kryesuesi ose ndonjë anëtar 
kërkojnë mbledhje jashtë radhe. 
 

Neni 6 
 

Personat të cilët nuk janë punëtorë të Këshillit drejtues, mund të marrin pjesë në seanca vetëm 
me ftesë dhe leje të Këshillit, me kusht që të ruajnë sekretin e punës. 
 

Neni 7 
 

Këshillin drejtues e përfaqëson Kryetari i Këshillit drejtues i Kolegjit Tempulli. 
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II. TË  DREJTAT  DHE OBLIGIMET  E  ANËTARËVE  TË  KËSHILLIT  DREJTUES 
 

Neni 8 
 

Anëtarët e Këshillit drejtues kanë të drejtë të kërkojnë nga shërbimet profesionale sqarime, 
informata dhe materiale lidhur me punën e Këshillit. 
Anëtaret e Këshillit kanë të drejtë në seancë të parashtrojnë pyetje Kryetarit të Këshillit drejtues 
si dhe punëtorëve tjerë me autorizime të posaçme. 
 

Neni 9 
 

Anëtaret e Këshillit drejtues kanë të drejtë në seancë të diskutojnë lidhur me pyetjet sipas rendit 
të ditës. Gjithashtu anëtaret e Këshillit kanë të drejtë të marrin pjesë aktive në diskutim dhe të 
propozojnë masa nga kompetencat e Këshillit drejtues. 
 

Neni 10 
 

Anëtari i Këshillit është i obliguar të merr pjesë në seancë. Anëtari mund të mungojë vetëm nga 
shkaqet e arsyeshme. 
Për arsyesh mërinë e mungesës së anëtarit vendos Kryetari i Këshillit. 
 

Neni 11 
 

Asnjë informatë e cila merret si rezultat i seancës së Këshillit drejtues nuk guxon të keqpërdoret. 
Këshilli Drejtues, ushtron këto funksione: 
 
a) garanton qëndrueshmërinë financiare të Kolegjit Tempulli, dhe përmbushjen e misionit të tij, 

duke monitoruar zbatimin e planit financiar; 
b) jep mendim për rregulloret e Kolegjit Tempulli; 
c) përcakton rregulloren dhe destinacionin për shpërndarjen e të ardhurave që siguron 

institucioni nga ushtrimi i veprimtarive të tij, me propozim të Sekretarit, si dhe mbikëqyr 
përdorimin e burimeve të financimit. 

d) miraton paraprakisht statutin e KT para se t`i përcillet Këshilli Akademik. 
e) miraton raportin e detajuar vjetor të veprimtarisë së KT, të përgatitur nga Dekanati. 
f) vlerëson paraprakisht: 

 
i. hapjen, riorganizimin, ose mbylljen e njësive akademike përbërëse të tij, mbi bazën e 

propozimeve të njësive bazë. 
ii. mbylljen dhe riorganizimin e KT, si dhe ndarjen ose bashkimin me një IAL tjetër; 
iii. planin strategjik të zhvillimit të KT, të përgatitur nga Dekanati, pasi ka marrë 

propozimin e këshilli Akademik. Miratimi i planit Strategjik të zhvillimit bëhet më pas 
nga Kryetari i KT. 
 

g) Me propozim te Këshilli Akademik: 
 

iv. miraton planin strategjik te zhvillimit te institucionit dhe mbikëqyr zbatimin e tij;  
v. miraton buxhetin vjetor dhe afatmesëm te institucionit dhe mbikëqyr zbatimin e tyre; 
vi. miraton numrin e personelit  ne te gjitha nivelet. 

 
h) miraton akte rregullat ive mbi kriteret dhe procedurat e punësimit të personelit administrativ. 
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Mbledhja e Këshillit Drejtues 
 
Mbledhja e Këshillit drejtues quhet e vlefshme kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e 
anëtarëve. Kur ky është i pamundur, vendimet merren me shumicën e thjeshtë (mbi 50%) të 
anëtarëve të Këshillit Drejtues. 
Rendi i ditës propozohet nga Kryesuesi dhe miratohet në çdo rast nga Këshillit Drejtues. 
Për marrjen e vendimeve, mirëkuptimi dhe votimi i hapur është procedurë e zakonshme. 
 

Neni 12 
Votimi 

 
Anëtaret e Këshillit drejtues janë te detyruar te marrin pjese ne votim. 
 Votimi ne mbledhjet e Këshillit drejtues është i fshehtë, me përjashtim te rasteve kur 

cilësohet ndryshe ne legjislacionin ne fuqi.  
 Për marrjen e vendimeve, mire kuptimi dhe votimi i hapur është procedure e zakonshme. 

Mënyra e votimit te fshehte është e detyrueshme ne rastin e votimeve nominale dhe ne rastet 
kur kjo mënyre votimi kërkohet nga kryetari ose vete Këshilli.  
 

Vendimet e Këshillit, votohen nga te gjithë anëtaret e pranishëm pa te drejtën e delegimit te 
votës. Vendimet qe përmbajnë vlerësime mbi sjelljen ose cilësitë e një individi merren me votim 
te fshehte. Ne rastin e votimeve te fshehta, kryetari asistohet nga dy anëtaret e Këshillit, te 
propozuar prej tij dhe te miratuar nga Këshilli, te cilët konstatojnë rezultatet e votimeve. Anëtarët 
e Këshillit, qe janë te pranishëm ne mbledhje dhe qe nuk kane ndonjë pengese ligjore për te 
votuar, duhet detyrimisht te shprehin qëndrimin e tyre "pro' ose "kundër". Kryetari voton i fundit. 
Anëtarët e Këshillit Drejtues, përveç pjesëmarrjes me praninë e tyre fizike, mund të marrin pjesë 
në veprimtaritë e Këshilli Drejtues edhe me mënyra të tjera (online) të miratuara paraprakisht 
nga Këshillit për çështje konkrete. Mbledhjet e Këshillit drejtues nuk janë publike dhe vendimet 
e tij janë të detyrueshme për të gjitha instancat e Kolegjit Tempulli. 
 

Neni 13 
Vendimi 

 
Vendimmarrja behet me shumice te thjeshte te votave me përjashtim te rasteve kur ne ligj 
kërkohet një shumice absolute ose e cilësuar. Anëtaret e Këshillit drejtues nuk mund te 
abstenojnë.  Ne rast se ne një proces te hapur votimi ka barazim te votave, rezultati i votimit 
përcaktohet nga vota e kryetarit.  
Vendimi për miratimin e Statutit te Kolegjit Tempulli merret me shumice te cilësuar ne zbatim 
te dispozitave ligjore ne fuqi.  
Vendimet e Këshillit te Administrimit janë te vlefshme kur firmosen nga Kryetari ose i 
deleguari i tij.  
Vendimet e Miratuara nga Këshilli Drejtues Janë te detyrueshme për zbatim nga çdo instance 
tjetër e institucionit brenda afateve dhe procedurave te përcaktuara ne vendim.  
Çdo shmangie, vonese, neglizhence apo keqadministrim i vendimeve analizohet rast pas rasti ne 
mbledhjet e Këshillit drejtues duke vendosur edhe për marrjen e masave konkrete për rivënien 
ne vend te rregullit dhe disiplinës ne KT. 

 
Neni 14 

Publikimi i vendimeve 
 

Këshilli Drejtues vendos për publikimin ose jo te vendimeve te tij.  
Seancat e mbledhjeve te Këshillit drejtues nuk janë publike, por ne to mund te ftohen persona te 
jashtëm për mendime: Dekani, përgjegjësit e departamenteve dhe administratoret mund te ftohen 
te marrin pjese ne mbledhjet e Këshillit Drejtues, me të drejte vote. Kryetari i Kolegjit Tempulli 
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ka mandatin nga Këshilli Drejtues për të nënshkruar dokumente zyrtare në emër të Këshillit 
Drejtues.  
 
Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues 
 
Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues, realizohet me rekomandim të themeluesve, anëtarëve 
të Këshillit drejtues  për arsye bindëse, dhe të bazuara si:  
- Dënim për një vepër të rëndë penale që ndëshkohet me burgim prej më shumë se gjashtë 

muajsh;  
- Paaftësi në kryerjen e funksioneve të postit të tij për shkak të paaftësisë fizike apo mendore, 

të dokumentuar me një raport nga një konsilium i mjekëve të pavarur, i caktuar sipas 
legjislacionit në fuqi ose sjellje, e cila paraqet dështim, refuzim, shpërfillje, paaftësi të 
vazhdueshme për të përmbushur detyrat e postit që ushtron, ose për të vepruar në përputhje 
me parimet e përcaktuara me këtë statut apo me  ligj. 

 
III. PËRGATITJA  E  SEANCËS  SË KËSHILLIT  DREJTUES 

Neni 15 
 

Propozimin e rendit të ditës të seancës së Këshillit e cakton Kryetarit i Këshillit. 
 

Neni 16 
 

Materialin për seancën e Këshillit drejtues e përgatitë Kryetari i Këshillit nëpërmes të 
shërbimeve profesionale. Materiali për seancë dërgohet së bashku me thirrjet. 
 

Neni 17 
 

Në seancën e Këshillit përveç anëtarëve mund të thirrën sipas nevojës edhe persona tjerë. 
 
 

IV. SEANCA  E  KËSHILLIT  DREJTUES 
Neni 18 

 
Seancën e Këshillit e përfaqëson Kryetari i Këshillit e në mungesë të tij personi i autorizuar nga 
vet Kryetari. 

V. MBAJTJA E  PROCESVERBALIT 
Neni 19 

 
Para fillimit të rendit të ditës të seancës, Këshilli aprovon rendin si dhe procesverbalin nga 
seanca e kaluar. Ne çdo mbledhje te Këshillit drejtues mbahet procesverbali përkatës.  
Përmbajtja e procesverbalit përfshin: 
 
a. orën, datën, vendin e mbledhjes;  
b. liste prezencën e pjesëmarrësve ne mbledhje;  
c. rendin e ditës;  
d. propozimet, çështjet e diskutuara nga anëtaret e Këshillit;  
e. formën dhe rezultatin e votimeve;  
f. çdo informacion apo dokument, objekt diskutimi dhe vendim marrjeje.  

 
Procesverbali i paraqitet për shqyrtim e miratim anëtareve te Këshillit drejtues ne fund te 
mbledhjes ose ne fillim te mbledhjes pasardhëse. 
Pas miratimit, procesverbali nënshkruhet nga Kryetari, një anëtar dhe sekretari i mbledhjes. 
Ne rastet kur çështjet e propozuara zgjasin me shume se një mbledhje, procesverbali miratohet 
nga anëtaret e Këshillit drejtues ne përfundim te kësaj çështjeje;  
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Çdo anëtar i Këshillit drejtues ka te drejte te kërkojë verifikimin e përmbajtjes se procesverbalit 
dhe te kërkojë plotësimin dhe korrektimin e tij.  
 

Neni 20 
 

Diskutimet në seancën e Këshillit zhvillohen vetëm për çështjet të aprovuara nga rendi i ditës. Në 
raste të veçanta rendi i ditës mund të plotësohet. 
 

Neni 21 
 

Këshilli Drejtues merr masa dhe vendosë për të gjitha çështjet që janë në interes të përgjithshëm 
për mirëvajtjen, kryerjen në mënyrë sa më efikase të punëve brenda kompetencave të tij në 
Kolegjin Tempulli. 
   

Neni 22 
 

Këshilli Drejtues mund të formoj komisione apo grupe punuese profesionale për lëmi të 
caktuara. Këto komisione, grupe punuese do ti paraqesin raporte për punën e tyre Këshillit 
drejtues. 

Neni 20 
Konfidencialiteti 

 
 

Ecuria e mbledhjes, çdo diskutim apo debat i bere nga anëtaret e Këshillit drejtues dhe kushdo 
tjetër qe merr pjese ne mbledhje gjate zhvillimit te saj, konsiderohen konfidenciale. 
 

Neni 21 
Ruajtja e arkivës 

 
Procesverbalet, vendimet dhe çdo dokumentacion i shqyrtuar ne mbledhjet e Këshillit te 
Administrimit ruhen dhe arkivohen ne përputhje me përcaktimet e ligjit për arkivat. 

 
                                                                    Neni 22 
 
Vendimet dhe masat e aprovuara ne Këshillin drejtues janë të obliguara për të gjithë punëtorët e 
Kolegjit Tempulli. 
 
 

VI. DISPOZITAT  PËRFUNDIMTARE 
Neni 23. 

 
Kjo Rregullore hynë në fuqi ditën e aprovimit. 
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5.  RREGULLORE “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT 
AKADEMIK” 

 

 Neni 1   
Baza ligjore 

 
Veprimtaria e Këshilli të Kolegjit Tempulli  (këtu e në vazhdim KT) mbështetet në nenin 11 të 
Ligjit “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, si dhe Statutit të Kolegjit Tempulli. 
 

Neni 2   
 

Këshilli Akademik është organ kolegjial vendimmarrës në nivel Kolegji. 
Këshilli Akademik është organi më i lartë i KT i cili përcakton politikat e zhvillimit të 
institucionit, programon, bashkërendon, drejton dhe kontrollon veprimtaritë e mësimdhënies e të 
kërkimit shkencor dhe vlerëson efikasitetin e tyre.  
Këshilli Akademik zbaton në veprimtarinë e tij parimet e autonomisë dhe lirisë akademike, si 
dhe respektimit të të drejtave të studentëve.   
 

Neni 3   
 

Funksionet kryesore të Këshillit Akademik në zbatim të Statutit të KT janë: 
 
- garanton respektimin e parimeve të autonomisë dhe të mundësive të barabarta të lirisë 

akademike e të kërkimit, si dhe të drejtat e studentëve; 
- miraton drejtimet e zhvillimit akademik të Kolegjit që propozohen nga të gjithë shkallët e 

hierarkisë akademike; 
- miraton planet afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit të institucionit dhe programin vjetor të 

veprimtarive të tij; 
- miraton projekt statutin dhe projekt rregulloret e Kolegjit me 2/3 e votave të anëtarëve të tij; 
- miraton programet e reja të studimit, të kërkimit, të zhvillimit apo pjesë të tyre si dhe hapjen, 

ndryshimin ose mbylljen e njësive mësimore ose kërkimore të propozuara nga Instancat 
përkatëse; 

- miraton krijimin e qendrave apo kurseve te posaçme, si dhe projekte të tjera shërbimi që 
ofrohen nga Kolegjet, bazuar në propozimin e këshillit të Kolegjit përkatës; 

- vlerëson, garanton dhe mban përgjegjësi për sigurimin e brendshëm të cilësisë së Kolegjit, në 
përputhje me standardet shtetërore përmes zyrës së sigurimit të cilësisë së institucionit; 

- vlerëson veprimtarinë mësimore-kërkimore të personelit  akademik; 
- harton dhe miraton listën e kritereve për emërimin e të gjitha niveleve të personelit  

akademik; 
- ratifikon marrëveshjet e nënshkruara nga Dekani në emër të Kolegjit për anëtarësimin në 

organizata kombëtare e ndërkombëtare të arsimit të lartë, për bashkëpunim me institucione të 
arsimit të lartë, publike dhe private, vendase dhe të huaja si dhe për marrëveshje 
bashkëpunimi me organizma joqeveritare; 

- për probleme që i konsideron të rëndësishme mund të krijojë komisione të përhershme ose të 
përkohshme, me anëtarë të Këshilli dhe të ftuar; 

- kur e çmon të nevojshme, përcakton kritere të veçanta në përzgjedhjen e kandidatëve për t’u 
pranuar student në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të studimeve sipas propozimeve të 
këshillave të Kolegjit; 

- shfuqizon aktet e këshillave të Kolegjit, kur bien ndesh me statutin dhe rregulloret përkatëse; 
- siguron që kryerja dhe vlerësimi i të gjitha provimeve të bëhet në përputhje me standardet e 

Institucionit, që garantojnë cilësinë dhe transparencën e duhur; 
- miraton raportin vjetor të veprimtarisë mësimore-kërkimore, si dhe atë financiar, në një 

mbledhje të hapur për gjithë personelin  akademik e administrativ dhe për studentët. 
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- shqyrton projektbuxhetin e propozuar nga Dekanati dhe ja kalon për miratim Këshillit 
drejtues. 

  Neni 4   
 

Këshilli Akademik kryesohet nga Dekani dhe përbëhet nga prodekanët, Përgjegjësit e njësive 
bazë, staf tjetër akademik me grada dhe tituj akademikë si dhe përfaqësues të trupës studentore.   

Neni 5  
  

Këshilli Akademik i KT funksionon dhe ka fuqi ligjore vendim-marrëse brenda hapësirës kohore 
për të cilën anëtarët e tij zgjidhen me një kohëzgjatje 4 vjeçare me të drejtë ri-zgjedhje.   
 

Neni 6  
  

Këshilli Akademik mblidhet periodikisht dhe vendos me shumicë të thjeshtë ose të cilësuar të të 
gjithë anëtarëve të tij. Me vendim të Dekanit ose të ¼ -ës së të gjithë anëtarëve të Këshilli 
Akademik, në mbledhje mund të thirren edhe të ftuar që kanë lidhje me çështjet që merren në 
shqyrtim.   

Neni 7   
 

Mbledhja e Këshilli thirret me vendim të Dekanit. Dekani në koordinim me Prodekanët; 
formulon dhe vendos mbi rendin e ditës dhe çështjet kryesore që do të diskutohen. Anëtarët e 
Këshillit së bashku me studentët anëtarë të Këshilli kanë të drejtë të njihen me përmbajtjen e 
rendit të ditës para zhvillimit të mbledhjes. 
 

Neni 8  
  
Vendimi i Dekanit për thirrjen e mbledhjes se dhe rendi i ditës publikohen në mjediset e Kolegjit 
dhe në formë elektronike. Në raste të veçanta vendimi publikohet dhe në faqen zyrtare të 
Internetit për të gjithë të interesuarit e tjerë. 
 

Neni 9   
 

Mbledhja e Këshilli hapet nga Dekani duke prezantuar rendin e ditës dhe çështjet që do të 
diskutohen ose votohen. Mbledhja më pas kalon në procedurat e verifikimit të prezencës së 
anëtarëve dhe të të ftuarve, si dhe të legjitimimit të tyre rast pas rasti. Mbledhja e Këshilli vijon 
me prezantimin e çështjeve nga përfaqësuesit e strukturave propozuesve akademike, me 
zhvillimin e diskutimeve, dhënien e mendimeve nga anëtarët e tjerë, dhe më pas në hedhjen për 
votim të propozimeve.   
 
 

Neni 10   
 

Mbledhja e Këshilli dokumentohet në një proces-verbal të detyrueshëm, i cili mbahet nga 
personeli administrativ i Dekanit.   

Neni 11   
 

Dekani ka detyrimin që brenda 3 ditësh nga zhvillimi i mbledhjes, të formatizojë në një 
dokument zyrtar vendimin e Këshilli duke e firmosur atë dhe duke e shoqëruar dërgimin e tij në 
strukturat vartëse akademike dhe administrative me urdhra konkrete për zbatim. 
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Neni 12   
 

Dekani ka të drejtë t’ia delegojë kompetencën e drejtimit të mbledhjes së Këshilli Akademik 
njërit nga Prodekanëve, vetëm në kushtet kur prania e tij është e pamundur për shkaqe pune ose 
shëndetësore, si dhe kur mbledhja e Këshilli ka karakter urgjent.   
 

Neni 13   
 

Vendimet e miratuara nga Këshilli Akademik janë të detyrueshme për zbatim nga çdo instancë 
tjetër akademike dhe administrative brenda afateve dhe procedurave të përcaktuara. Çdo 
shmangie, vonesë, neglizhencë apo keqadministrim i vendimeve të Këshillit, analizohet rast pas 
rasti në mbledhjet e tij, duke vendosur edhe për marrjen e masave konkrete për rivendosjen e 
rregullit dhe disiplinës në Kolegjit. 
 

Neni 14   
 

Këshilli Akademik mblidhet në sesione të rregullta 3 (tre) herë në një semestër. Mbledhjet e 
Këshilli Akademik zhvillohen në selinë qendrore të  Kolegjit.   
 

Neni 15 
   

Këshilli Akademik në zbatim të Statutit merr në shqyrtim çdo propozim të paraqitur nga nivelet 
më të ulëta të strukturave akademike, lidhur me programet mësimore dhe kërkimin shkencor, 
hapjen, ndryshimin ose mbylljen e tyre. Këshilli Akademik garanton cilësinë e brendshme të 
Kolegjit përmes vlerësimit të aktivitetit mësimor-kërkimor të personelit  akademik dhe sigurimit 
të kushteve për përmirësimin e tyre.   
 

Neni 16   
 

Këshilli Akademik ka të drejtë të caktojë kritere të veçanta për pranimin e studenteve në 
programet e studimit, për rekrutimin e stafit akademik, si dhe për zgjedhjen e anëtarëve të 
Komitetit i Etikës. Të gjitha çështjet e mësipërme Këshilli Akademik i kalon për votim me 
shumicë të thjeshtë në prani të të gjithë anëtarëve të tij.   
 

Neni 17   
 

Këshilli Akademik miraton me shumicë të cilësuar me 2/3 e votave të të gjithë anëtarëve të 
pranishëm projekt-statutin dhe projekt-rregulloret e Kolegjit. Këshilli Akademik ratifikon 
marrëveshjet e nënshkruara nga Dekani në emër të Kolegjit për anëtarësimin në organizata 
kombëtare e ndërkombëtare të arsimit të lartë, për bashkëpunim me institucione të arsimit të 
lartë, publike dhe private, vendase dhe të huaja, dhe me organizma joqeveritare. Këshilli 
Akademik gjithashtu merr vendime mbi ndryshimet apo shfuqizimet e akteve të këshillave të 
Kolegjit, të cilat bien ndesh me statutin dhe rregulloret përkatëse.   
 

Neni 18   
 

Mandati i anëtarit të Këshillit Drejtues në Kolegj është 4 vjeçar dhe është i ri-novueshëm. 
 
1. Mandati i anëtarit të Këshilli mbaron kur përfundon afati mbi zgjedhjen e tij; 
2. jep dorëheqjen; 
3. vdes, pamundësohet nga ana fizike apo mendore të ushtrojë funksionin; 
4. në rast shkelje të rëndë të ligjit për arsimin e lartë në Rr. Kosovës, të statutit dhe të 

rregulloreve të Institucionit; 
5. dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale 
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6. nuk përmbush, në mënyrë të pajustifikuar, detyrimet kontraktuare për së paku një periudhë 
tre mujore. 
 

  Neni 19   
 

Kjo Rregullore hyn në fuqi pas miratimit në Këshilli Akademik dhe firmosje nga Kryetari i tij. 
 
 
 
 
 
 

   Kryetari i Kolegjit Tempulli    
                                                                    Prof. Dr. Muhamed Krasniqi 

 
     _______________________ 

                                                                                         
Prishtinë, 
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Në bazë të nenit 13 të Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë, nenit 17 të Statutit  të Kolegjit të 
Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli (tani e tutje Kolegji Tempulli), Këshilli akademik në 
mbledhjen e vet të mbajtur ______nxori këtë:  

 
6. RREGULLORE MBI PUNËN E KOMIETIT MESIMOR DHE SHKENCOR 

 
I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

 
Me këtë Rregullore përcaktohet mënyra e punës së Komitetit mësimor dhe shkencor (në tekstin e 
mëtejmë Komiteti), thirrja e mbledhjes, kryesimi, mbajtja, mënyra e vendosjes, procedura e 
zgjedhjes dhe  zbatimi i vendimeve dhe çështje të tjera përkatëse. 
Pranë Kolegjit Tempulli është institucionalizuar Komitetit mësimor dhe shkencor.  
Komitetit mësimor dhe shkencor përbëhet nga të gjithë anëtarët e personelit  akademik, me kohë 
të plotë në raste të mungesës edhe nga ata jo me kohë të plotë në Kolegj, që mbajnë titullin 
“Profesor si dhe Ligjërues”.  
Në rast se numri i profesorëve të Kolegjit është më i vogël se shtatë, për të arritur këtë numër në 
KT, caktohen anëtarë plotësues, që mund të jenë profesorë të fushave të afërta, nga Kolegjet e 
tjera brenda Kolegjit, profesorë të ftuar apo profesorë me kontratë të Kolegjit ose edhe 
mësimdhënës të Kolegjit, që mbajnë titullin akademik “Ligjërues.” 

 
II. VERIFIKIMI I MANDATIT TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT 
Procedura e caktimit të anëtarëve: 
Jo më vonë se një javë përpara fillimit të çdo viti akademik, Dekani i Kolegjit harton listën e 
personelit  akademik me kohë të plotë si dhe ata jo të plotë, në rast mungese në Kolegj, që 
mbajnë titullin “Profesor” dhe verifikon nëse plotësohet numri minimal i nevojshëm. Nëse numri 
minimal plotësohet, atëherë Dekani shpall përbërjen e Komitetit mësimor dhe shkencor. Në 
rastet kur nuk plotësohet numri minimal, atëherë Dekani i Kolegjit thërret menjëherë një 
mbledhje të posaçme Këshilli Akademik, e cila mbledhje duhet të zhvillohet jo më vonë se dy 
ditë nga data e thirrjes. Thirrja e mbledhjes i komunikohet me shkresë edhe Dekanit dhe 
Kolegjit, si dhe shpallet në mjediset e Kolegjit. 
 

Neni 2 
 

Vendimi i Këshillit të Kolegjit i përcillet menjëherë Dekanit të Kolegjit Tempulli, i cili brenda 
dy ditëve pune, pasi shqyrton propozimin dhe vëren se ai është në përputhje me legjislacionin në 
fuqi, me këtë rregullore apo akte të tjera me fuqi, miraton caktimin e anëtarit apo anëtarëve të 
Këshillit të Profesorëve si dhe shpall menjëherë përbërjen e Këshillin mësimor shkencor.  
Mandati i anëtarëve të plotësues në KMSH është njëvjeçar.  
Në rastet kur gjatë vitit akademik, punësohen me kohë të plotë persona që mbajnë titullin 
akademik “Profesor” apo pjesëtarë të personelit  akademik me kohë të plotë fitojnë titullin 
akademik “Profesor”, kjo nuk do të ketë ndikim në përbërjen e Këshillin mësimor shkencor, i cili 
vazhdon të funksionojë me anëtarët e caktuar në fillim të vitit akademik. Mbledhjen konstituive 
të Komitetit e udhëheq Dekani i Kolegjit Tempulli, ose me autorizimin e tij  njëri nga Dekanët 
më të vjetër të Kolegjit Tempulli. 
 

Neni 3 
 

Në mbledhjen e parë, Komiteti i verifikon mandatet e anëtarëve të Komitetit  në bazë të Raportit 
të komisionit për Verifikimin  e rregullsisë së zgjedhjes së anëtarëve. Votimi për raportin bëhet 
në tërësi, nëse nuk është kontestuar asnjë mandat. Në rast se ndonjë mandat është kontestuar, së 
pari votohet për të gjitha mandatet e pakontestueshme, e pastaj për çdo mandat të kontestueshëm 
votohet veç e veç. 
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Nëse Komiteti konstaton se zgjedhja është bërë në mënyrë jo të rregullt, Komiteti do të 
kërkoj që zgjedhjet të përsëriten. 

Anëtari i Komiteti, të cilit i është kontestuar ose i është shtyrë vendimi për verifikimin e 
mandatit, ka të drejtë të vazhdojë pjesëmarrjen në mbledhje, por pa ta drejtë vote. 

 
III. MBLEDHJET 

Neni 4 
 

Mbledhjet e Komiteti  i thërret dhe i kryeson Dekani  i Kolegjit Tempulli  (në tekstin e 
mëtejshëm: Kryesuesi). Në rast të mungesës së Dekanit mbledhjen e përgatit dhe e kryeson njëri 
prej Dekanëve, sipas radhës së paraparë më parë e në raste të jashtëzakonshme edhe në mungesë 
të Dekanit mbledhjen e kryeson anëtari më i vjetër i Komitetit. Kryesuesi mbledhjet i thërret 
sipas nevojës, zakonisht një herë në muaj. 

Mbledhjet e jashtëzakonshme mund të mbahen në çfarëdo kohe sipas procedurave të 
parapara. Rendi i ditës për këtë mbledhje duhet të jetë i kufizuar në një pikë kryesore.  
Mbledhjet e Këshillit janë të hapura për publikun, pos në raste kur Komiteti vendos ndryshe. 
Anëtarët e Komitetit njoftohen së paku tri ditë para mbledhjes me anë të lajmërimit me shkrim i 
cili vendoset në tabelën e shpalljeve. 
Kryesuesi ka të drejtë në çfarëdo kohe të ftojë ekspert, ose të ftojë persona të tjerë në mbledhje. 
Kryesuesi është i obliguar të thërras mbledhjen e Komitetit nëse këtë e kërkojnë së paku 1/3 e 
anëtarëve të Këshillit dhe nëse qëllimi është i arsyetuar me shkrim. Nëse Kryesuesi nuk i 
përgjigjet kërkesës brenda tri ditësh nga dita e marrjes së kërkesës, mbledhjen e Këshillit e 
thërret anëtari më i vjetër i Komitetit. 
 
IV. PJESËMARRJA NË MBLEDHJE   
 

Neni 5 
 

Të gjithë anëtarët e Komitetit kanë të drejtë dhe janë të obliguar të marrin pjesë në mbledhje të 
Komitetit. Gjatë mbledhjes së Këshillit anëtarët duhet të votojnë  personalisht. Delegimi i votës 
nuk lejohet. 
Para se të filloj mbledhja e Këshillit anëtarët do të nënshkruhen në listën e pjesëmarrjes e cila 
është pjesë integrale e procesverbalit.  Anëtari i Këshillit mund të mungojë nga mbledhja për 
shkaqe të arsyeshme, e  për  mungesën duhet ta njoftoj me kohë Kryesuesin. 
 
V.  FILLIMI  I MBLEDHJES DHE MIRATIMI I RENDIT TË DITËS 
 

Neni 6 
 

Kryesuesi e hap, e kryeson, e ndërpret dhe e përfundon mbledhjen. 
Për përgatitjen e materialeve për mbledhjen e Këshillit kujdeset Dekani në koordinim me 
Dekanët dhe sekretarin e Kolegjit me shërbimet përkatëse. 

Kryesuesi është i obliguar që në rend të ditës t’i përfshijë propozimet e arsyetuara me shkrim 
të dërguara 72 orë para mbledhjes. Propozimet me shkrim mund të dërgohen personalisht, me 
fax, me e-mail dhe të nënshkruara nga parashtruesi. 

Në fillim të mbledhjes Kryesuesi konstaton se a ka kuorum, propozon rendin e ditës, hap 
diskutimin rreth rendit të ditës, konstaton miratimin e rendit të ditës. 

Kryesuesi i jep fjalën diskutuesit, konstaton mbylljen e shqyrtimit të temës së caktuar, 
çështjen e vë në votim, konstaton miratimin ose refuzimin e propozimit, ndërmerr masa për 
sigurimin e mbarëvajtjes së punës në mbledhje, konstaton përfundimin e mbledhjes dhe ndërmerr 
veprime tjera të nevojshme për udhëheqjen dhe drejtimin  e mbledhjes në përputhje me këtë 
Rregullore. 

Anëtarët e komiteti kanë të drejtë të propozojnë ndryshimin dhe plotësimin e rendit të ditës. 
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Materialet ose kërkesat të cilat i bashkëngjiten gjatë mbledhjes ato mund të miratohen me 
shumicën absolute të votave. 
 
VI. KOMPETENCA DHE ECURIA E MBLEDHJES  

 
Neni 7 

 
Këshilli mësimor- shkencor i Kolegjit kryen këto detyra: 
 
a. Shqyrton dhe vlerëson kërkesat për dhënien e titullit “Profesor ”;  
b. Shqyrton dhe vlerëson kërkesat për dhënien e titullit “Profesor asistent”.  
c. Kryen vlerësimin dhe njësimin e titujve akademik të fituar jashtë shtetit, të barasvlershëm me 

titullin akademik “Profesor.” 
d. Kryen vlerësimin dhe njësimin e titujve akademik të fituar jashtë shtetit, të barasvlershëm me 

titullin akademik “Profesor Asistent”.  
e. Kryen vlerësimin dhe njësimin e titujve akademik të fituar jashtë shtetit, të barasvlershëm me 

titullin akademik “Asistent.” 
f. Kryen vlerësimin dhe njësimin e titujve akademik të fituar jashtë shtetit, të barasvlershëm me 

titullin akademik “Ligjërues”.  
g. Kryen vlerësimin dhe njësimin e titujve akademik të fituar jashtë shtetit, të barasvlershëm me 

titullin akademik “Profesor Emeritus”.  
h. Miraton personelin  akademik të ftuar, që do të mbulojë realizimin e disiplinave teorike të 

studimeve të Master, si dhe udhëheqjen e disertantëve, sipas titullit apo gradës shkencore, 
dhe numrit përkatës të studentëve, për çdo udhëheqës.  

i. Ngre komisionet ad-hoc për drejtimin e konkurrimit të hapur për përzgjedhjen e titullarëve të 
grupeve mësimore apo mësimore e kërkimore. 

j. Detyra të tjera për KMSH mund të caktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe 
Statutin e Kolegjit Tempulli. 

 
 
Ecuria e mbledhjes: 
 

Pas miratimit të rendit të ditës, kalohet në shqyrtimin e procesverbalit nga mbledhja e kaluar 
dhe vendosja për çështjet që janë në kuadër të pikave të miratuara të rendit të ditës. 

Raportin dhe arsyetimin për secilën pikë të rendit të ditës e paraqet Dekani, në mungesë të tij 
Prodekani për çështje akademike. 

Të gjithë anëtarët e pranishëm të Komitetit mund të marrin pjesë në diskutim dhe t’i 
paraqesin mendimet dhe propozimet lidhur me çështjet që do të vendosen në mbledhje. 

Kryesuesi jep fjalën sipas radhës së paraqitjes për diskutim. Në mbledhjet e Komitetit askush 
nuk mund të diskutoj pa e marr fjalën nga Kryesuesi i mbledhjes. 

Kryesuesi është përgjegjës për respektimin e Rregullores së punës, për veprimet dhe sjelljen 
e anëtarëve sipas radhës. 

Për çdo pikë të rendit të ditës pjesëmarrësit mund të diskutojnë. 
Kryesuesi ka të drejtë të kërkojë nga folësit që t’i përmbahen temës- çështjes që është në 

shqyrtim.  Diskutuesi që konsideron se lidhur me fjalën e tij është shtrembëruar ndonjë fakt, me 
lejen e kryesuesit ka të drejtë të paraqitet për replikë menjëherë pasi të përfundojë diskutimi. 
Replika për të njëjtën çështje i lejohet pjesëmarrësit në diskutim vetëm dy herë dhe sipas 
rregullit, mund të zgjasë më së shumti dy minuta. 

Kryesuesi është i obliguar ta ndërpres mbledhjen nëse ai vet nuk ka mundësi ta udhëheq në 
mënyrë të drejtë. 

Këshilli në bazë të propozimit të kryesuesit ose ndonjë anëtari të Komitetit mund të vendos 
që shqyrtimi për disa çështje të ndërpritet dhe të përgatitët më hollësisht për mbledhjen e 
ardhshme. 
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Neni 8. 
Kërkesat dhe ankesat 

 
Çdo anëtar i Komitetit ka të drejtë të parashtrojë kërkesë-ankesë për temën e caktuar. 
Kryesuesi ka të drejtë të kërkojë që kërkesa – ankesa të parashtrohet me shkrim. 
Kërkesat – ankesat për rregullat procedurale duhet të arsyetohen shkurtimisht.   
Kërkesat – ankesat për rregullat e procedurës mund të parashtrohen për dy arsye: 

a) Kërkesa për mbylljen e listës së folësve të regjistruar, nëse kërkesa miratohet me shumicë 
të thjeshtë, vetëm folësit e regjistruar në listë gjatë parashtresës së kërkesës do të kenë të 
drejtë ta marrin fjalën. 

b) Kërkesa për përfundimin e shqyrtimit, nëse kërkesa miratohet me shumicë të kualifikuar 
2/3 të anëtarëve, diskutimi mbaron dhe kërkesat tjera votohen. 

 
VII. VENDOSJA – VOTIMI DHE ZGJEDHJET 
 

Neni 9 
 

Këshilli  vendosë plotfuqishëm vetëm kur në mbledhje janë prezent së paku 2/3 e numrit  të 
përgjithshëm të anëtarëve. 

Para se të votohet, kryesuesi e formulon propozimin e vendimit ose të kërkesës lidhur me atë 
pikë të rendit të ditës. 

Pas shqyrtimit dhe përfundimit të diskutimeve, sipas pikës së rendit të ditës, Këshilli merr 
vendim ose konkluzion. 

Vendimet  Këshilli i merr me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve. 
Nëse ka më shumë propozime të vendimeve ose të konkluzioneve, së pari votohet për ato 

materiale ose propozime nga organet e Kolegjit, pastaj propozimet tjera. 
Votimi bëhet i hapur ose me vota të fshehta. Se si do të bëhet votimi, Këshilli vendos në 

mbledhjen përkatëse. 
Votimi bëhet: “për”, “kundër” ose “abstenim “. 

 
Neni 10 

 
Procedurën e votimit të fshehtë e zbaton komisioni i emëruar nga Këshilli i përbërë prej tre 

anëtarëve. 
Pas votimit, në bazë të rezultateve të votimit, kryesuesi përkatësisht kryetari i komisionit, 

konstaton se propozimi i vendimit ose konkluzionit është miratuar ose është refuzuar. 
 

Neni 11 
 

Votimi me vota të fshehta bëhet për: 
 
a) propozimin e kandidatëve për Dekan dhe prodekan, 
b) zgjedhjen e anëtarit për Komitetit; 
c) zgjedhjen e një anëtari të përkohshëm që mban mandatin e dekanit në Komitetit, 
d) çështjet që kanë lidhje me intimitetin e ndonjërit nga anëtarët e Komitetit, 
e) çështjet kur kryesuesi kërkon për votim të fshehtë. 
 
VIII. MBAJTJA E RENDIT NË MBLEDHJE 

  
Neni 12 

 
Për mbajtjen e rendit në mbledhje kujdeset kryesuesi i mbledhjes. 
Kryesuesi dhe pjesëmarrësi në mbledhjen e Komitetit janë të obliguar që t’i përmbahen kësaj 
Rregulloreje. 
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Për shkeljen e rendit në mbledhje mund të shqiptohen këto masa: 
 
a) Vërejtje 
b) Marrja e fjalës dhe 
c) Largimi nga mbledhja. 

   Neni 13 
 

i. Vërejtje me gojë mund t’i shqiptohet të pranishmit nëse me sjelljen dhe me diskutimin e tij 
çrregullon dhe pengon punën normale të mbledhjes. 

ii. Marrja e fjalës i shqiptohet anëtarit të Komitetit, që me sjelljet dhe me deklaratat e tij 
çrregullon dhe pengon punën normale të Komitetit për të cilën më parë i është shqiptuar 
vërejte. Kjo masë shqiptohet nga ana e kryesuesit. 

iii. Largimi nga mbledhja i shqiptohet pjesëmarrësit nëse edhe pasi t’i merret fjala pengon 
mirëvajtjen e mbledhjes. Kjo masë shqiptohet nga Komiteti  me shumicë votash.  

iv. Pjesëmarrësit të  cilit i shqiptohet kjo masë, është i detyruar që menjëherë të largohet nga 
mbledhja, e cila masë merret vetëm për atë mbledhje. 

 
IX. PROCESVERBALI NGA MBLEDHJA E KOMITETIT 

 
Neni 14 

 
Në çdo mbledhje të Komitetit mbahet procesverbali. Procesverbalin e nënshkruajnë kryesuesi 
dhe procesmbajtësi. 
 
Procesverbali duhet të përmbajë këto elemente: 

a) vendin, datën dhe kohën e fillimit dhe të mbarimit të mbledhjes, 
b) rendin e ditës,  
c) listën e pjesëmarrësve dhe atyre që mungojnë, 
d) të gjitha propozimet dhe rezultatet e votimeve përkatëse 
e) shënimet thelbësore mbi rrjedhën e mbledhjes. 

 
Dokumentet shtesë duhet t’i bashkëngjiten procesverbalit. 
Procesverbali miratohet në mbledhjen e radhës së Komitetit. 
Procesverbali ruhet  me materialet e shqyrtuara sipas pikave të rendit të ditës si dokumente 
afatgjata. 

 
Neni 15 

 
Procesmbajtësi duhet t’i përgatit vendimet, konkluzionet dhe rekomandimet nga 

mbledhja e Komitetit. 
 

Neni 16 
 

Për të gjitha çështjet të cilat nuk janë përfshirë në këtë Rregullore do të zbatohen 
dispozitat e Statutit dhe të Ligjit mbi Arsimin e Lartë. 
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Bazuat në nenin 21.2 të ligjit “Për arsimin e lartë të Republikës së Kosovës”, në nenet 5, 10, 20, 
55, 56 i Ligji Punës Nr. 03/L-212, Statutit të Kolegjit Tempulli, Këshilli Drejtues pas shqyrtimit 
të projekt rregullores, në mbledhjen e datës _______, nxori këtë: 
 

7. RR E G U LL O R E MBI NDARJEN E MJETEVE PËR TE ARDHURA 
PERSONALE DHE KOMPENZIMEVE TJERA TE KOLEGJIT TË 
SHKENCAVE TË APLIKUARA TEKNIKE “TEMPULLI” (TANI E TUTJE 
KOLEGJI TEMPULLI) NË PRISHTINE. 

 
Për më tepër, përshkrimi i termave që përmban kjo rregullore: 
 
Norma - fondi i orëve i caktuar në rregullore për të ardhurat personale të stafit akademik. Ky 
fond i orëve është i përcaktuar për javë dhe nënkupton numrin e orëve që pjesëtarët e stafit 
akademik i kalojnë me studentët përgjatë punës së tyre. Për këtë fond orësh stafi akademik 
paguhet sipas kontratës së rregullt.  
 
Mbi norma - orët e mbajtura jashtë përcaktimit të normës. Për çdo orë mbi normën e përcaktuar 
paguhen shuma të caktuara në rregulloren për të ardhura personale. 
 
Staf akademik me kontratë të rregullt pune - Stafi i punësuar për kohë më të gjatë se 1 vjet 
me kontratë të rregullt pune.  
 
Bashkëpunëtor i jashtëm - person i angazhuar me kontratë për punë të caktuar jo më të gjatë. 
 

Neni   1 
 

Me ketë rregullore përcaktohen bazat dhe kriteret për ndarjen e te ardhurave personale dhe 
kompensimeve tjera te punëtoreve te Kolegjit Tempulli. 
 

Neni  2 
 
Për kryerjen e veprimtarisë, Kolegji Tempulli, realizon mjete financuara nga: 
 
- mjetet qe studentet marrin pjesë për te siguruar punën e Arsimimit të Lartë, 
- donacionet, 
- mjetet qe realizohen ne baze te kontratave te veçanta te lidhura ne mes te Kolegjit dhe 

institucioneve tjera. 
- Mjetet qe realizohen ne forme te kontributit te punëtoreve te Kolegjit dhe ne baze te 

kontratave për pune plotësuese me institucione dhe punëdhënës te tjerë. 
- Mjetet e ardhura nga projektet e fituara, 
- Mjetet e ardhura nga krijimtaria intelektuale dhe artistike. 

 
Neni  3 

 
Bazat për rregullimin e marrëdhënieve te punës dhe te ndarjes se mjeteve për te ardhura 
personale, janë punët dhe detyrat e punës te përcaktuara me Rregulloren mbi organizimin e 
brendshme dhe sistematizimin e vendeve te punës te cilat ato duhet t’i kryejnë gjatë punës 40  
orësh së punës. 

 
Neni  4 

 
     Punët dhe detyrat e punës ne baze te cilës behet shpërblimi ne te ardhura personale janë: 
- Puna shkencore-kërkimore. 
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- Përgatitja e drejtpërdrejte për zhvillimin e mësimit, mbajtja e ligjëratave , seminareve, 
kollokvijumeve, ushtrimeve si dhe punës praktike. 

- Konsultimet rreth hartimit te punimeve te diplomave dhe seminareve. 
 -    Kontrollimet dhe obligimet tjera para provimeve. 
- Provimet. 
- Hartimi i referateve shkencore e profesionale, raporteve dhe materialeve tjera për nevojat e 

Kolegjit Tempulli. 
- Udhëheqja e punës ne punën e diplomave dhe pjesëmarrja ne vlerësimin dhe mbrojtjen e saj. 
- Vlerësimi i punimeve shkencore dhe hartimi i referateve për zgjedhje përkatësisht rizgjedhje 

te mësim dhënësve dhe bashkëpunëtoreve. 
- Aktiviteti mësimor-shkencor me studentet pa shkëputje nga puna. 
- Punët ndihmese laboratorike. 
- Projektet e realizuara. 

 
Neni  5 

 
     Norma e mësim dhënësit është 4 ore. Mësim dhënësi i cili ka me shume se  4  ore  ligjërata ne 
jave, për çdo ore mbi normën i paguhet kompensimi. 
     Norma e bashkëpunëtorit është 8 ore ne jave. Bashkëpunëtori i cili ka me shume se  8  ore 
ushtrime ne jave, për çdo ore mbi norme i paguhet kompensimi. 
 

Neni  6 
 
Mësim dhënësi mund t’i ketë se paku dy ore ligjërata ne jave, kur nuk ka lende te lire ose te re te 
mbuluar nga fusha e njëjtë ose e afërt. 
Mësimdhënësi qe ka me pak se katër ore ne jave, sipas mundësisë do t’i ofrohet te mbaje 
ligjëratë edhe nga ndonjë lende tjetër nga fusha e njëjte ose e afërt. Ne rast te veçante, nëse 
ekziston mundësia, do t’i ofrohet te kompensoje mungesën e normës me dy ore ushtrime nga 
lënda për te cilën është zgjedhur për një ore ligjëratë. 
Mësimdhënësi qe ka me pak se katër ore ligjëratë ne jave dhe nuk pranon te plotësojë normën  ne 
mënyrën e parapare me al. 2 te këtij neni, i zbritet pagesa pre çdo ore nen norme sikurse edhe 
kompensimi mbi norme. 

 
Neni  7 

 
Bashkëpunëtori mund t’i ketë se paku  6  ore ushtrime ne jave, kur nuk ka lende te lire ose te re 
për te mbuluar nga fusha e njëjtë ose e afërt. 
Bashkëpunëtori qe ka me pak se  8  ore ne jave, sipas mundësisë do t’i ofrohet te mbaje ushtrime 
edhe nga ndonjë lende tjetër nga fusha e njëjtë ose e afërt. 
Bashkëpunëtori qe ka me pak se  8  ore ushtrime ne jave dhe nuk pranon te plotësojë normën ne 
mënyrën e parapare me al. 2 te këtij neni, i zbritet pagesa për çdo ore nen norme sikurse edhe 
kompensimi mbi norme. 

Neni  8 
 

Ne baze te detyrave te punës, nderlikueshmerisë, vëllimit, shkalles se përgjegjësisë, kushteve te 
punës, koeficientit te përcaktuar për secilin vend te punës, secilit punëtore te Kolegji u takon ky 
numër pikësh: 
 

     1. profesorit                                                                                      500    pikë 
     2. Profesor Asistent                                                                          455 
     3. Ligjëruesit                                                                                    400 
     4. Lektorit                                                                                         300 
     5. Asistent                                                                                         270 
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Neni  9 

 
Mësim dhënësve te Kolegjit Tempulli te cilët mbajnë mbi  4 ore ligjërata  dhe bashkëpunëtorëve 
te cilët mbajnë mbi  8 ore ushtrime u takon kompensimi për orët e mbajtura si vijon: 
                     
   Për një ore ligjëratë Profesorit                                                         10  pikë 
   Për një ore ligjëratë Prof. Ass                                                           9 
   Për një ore ligjëratë  Lektorit                                                            8 
   Për një ore ligjëratë Ligjeruesit                                                        7 
   Për një ore ushtrime  asistentit                                                          5 
 

Neni  10 
 

        Mësimdhënësve Kolegjit Tempulli të cilët mbajnë mbi 50 provime, atëherë për çdo 
kandidat që e tejkalon numrin 50, u takon kompensimi prej 5 pikëve. 
 

Neni  11 
 

     Pagesa për udhëheqje dhe mbrojtje te punimit te diplomës vlerësimi realizohet si vijon: 
 

 Për udhëheqje te punimit te diplomës                                                 80  pikë 
 Për anëtar te komisionit                                                                       30 
 

Neni  12 
 

Mësim dhënësve dhe bashkëpunëtoreve tjerë te cilët nuk janë ne marrëdhënie te rregullt pune ne 
Kolegjin Tempulli dhe mbajnë ligjërata përkatësisht ushtrime ne ketë Kolegj, u takon kompensimi 
për orët e mbajtura si vijon: 
 
 Për një ore ligjëratë profesorit                                                              20  pikë 
 Për një ore ligjëratë  Prof.as                                                                 18 
 Për një ore ligjërate  docentit                                                               16 
 Për një ore ligjëratë  ligjëruesit                                                            15 
 Për një ore ushtrime  asistentit                                                             10 
 

 
Neni  13 

 
Mësimdhënësit dhe bashkëpunëtoret te cilët janë jashtë territorit te Republikës se Kosovës  dhe 
mbajnë ligjërata përkatësisht ushtrime ne ketë Kolegj, u takon kompensimi si vijon: 

 
 Për një ore ligjëratë                                                                             25  pikë 
 Për një ore ushtrime                                                                            12 
 Për çdo ardhje ne Prishtine                                                                 30 
 
Këtyre mësim dhënësve dhe bashkëpunëtoreve u takon kompensimi edhe për shpenzimet e 
udhëtimit. 

 
Neni  14 

 
Punëtori i Kolegjit Tempulli i cili kryen punët dhe detyrat e veçanta te punës, i takon numri 
përkatës i poenëve: 
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  Dekanit                                                                                        140     pikë 
  Prodekanit                                                                                   100 
  Shefit te laboratorit                                                                       50 
 

Neni  15 
 

   Nga te ardhurat personale punëtorit i bëhen këto ndalesa: 
 

1) Mësimdhënësit ose bashkëpunëtorit i cili nuk e mban provimin nga lënda përkatëse sipas 
orarit te shpallur me pare, ndërsa për ketë nuk ka arsye, te ardhurat personale do t’i 
zvogëlohen për  20%  nga te ardhurat neto. 

2) Nëse Mësimdhënësi ose bashkëpunëtori mungon ne orët e ligjëratave përkatësisht 
ushtrimeve, ndërsa për mungesën nuk arsye, atëherë te ardhurat personale do t’i 
zvogëlohen   10%  për çdo ligjëratë përkatësisht ushtrim te humbur. 

3) Për mosardhje pa arsye ne mbledhje te Komitetit Mësimor-Shkencor, te ardhurat 
personale do t’i zvogëlohen Për një mëditje për çdo mosardhje ne mbledhje. Kjo vlen 
vetëm për anëtaret e Këshillit. 

 
Neni  16 

 
          Punëtori i Kolegjit Tempulli, me pëlqimin e Dekanit, mund te lidhe kontrate për pune 
plotësuese me institucione ose punëdhënësit tjerë. 
 

Neni  17 
 
Pagesa e mbledhur për te ardhurat personale dhe kompensimeve tjera sipas te gjitha bazave te 
kësaj Rregulloreje për muajin e kaluar, behet ne fillim te muajit vijues. 
 

Neni  18 
 

Vlera e pikëve përcaktohet ne baze te rezultateve te punës  te Kolegjit ne tërësi si dhe angazhimit 
te punëtoreve dhe kontributit te tyre ne pune. Vlerën e pikëve e cakton Dekani i Kolegjit 
Tempulli. 

Neni  19 
 

Punëtori i Kolegjit Tempulli i cili është i pakënaqur me llogaritjen e te ardhurave personale sipas 
çfarëdo baze qofte te kësaj Rregulloreje, mund te ushtroje kundërshtim me shkrim Dekanit te 
Kolegjit. 
Pas pranimit te kundërshtimit, Dekani do t’i urdhërojë shërbimit te kontabilitetit qe ne afat prej 
tri ditësh te beje verifikimin e llogaritjes. Lidhur ne verifikimin, Dekani do t’i përgjigjët me 
shkrim punëtorit. 
 
 

                                                                 Kryetari i Kolegjit Tempulli 
                                                                                                        Prof. Dr. Muhamet Krasniqi 

 
                                                                       ________________________ 
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KOLEGJI  I SHKENCAVE TË APLIKUARA TEKNIKE   “TEMPULLI” PRISHTINË 
 
Në përputhje me ligjin mbi Arsimin e Lartë në Kosovë, me nr 04/L-037, datë ______ dhe 
Statutin e Kolegjit, me datë ______, nxori këtë:  

 
VENDIM 

 
1. Miratimin e Rregullores së Komitetit Etik në KT. 
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Këshilli i Etikës dhe punonjësit e KT. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
PREAMBULA  

 
Të vetëdijshëm për funksionin arsimor, kërkimor, profesional si dhe atë social të një institucioni 
të arsimit të lartë, Kolegji Tempulli (më poshtë KT), njeh parimet themelore dhe vlerat etike të 
pranuara nga komuniteti shkencor ndërkombëtar në lidhje me mësimdhënien, kërkimin shkencor 
dhe të gjitha veprimtaritë e tjera universitare.  
 
Tempulli garanton dhe  realizon përgjegjësinë dhe angazhimin institucional dhe individual të 
komunitetit akademik. Ai e konsideron etikën dhe sjelljen e përgjegjshme si vlera themelore për 
ndjekjen e qëllimeve institucionale, për nxitjen e meritës dhe përsosmërisë, për shkëmbime me 
komunitetin shkencor kombëtar dhe ndërkombëtar, në krijimin e një mjedisi profesional që është 
i hapur ndaj dialogut, marrëdhënieve ndër personale dhe mbrojtjes së vlerave individuale.  
 
Përmes këtij dokumenti, KT i kërkon personelit akademik, ndihmës akademik, administrativ dhe 
studentëve, secili brenda rolit dhe funksionit institucional, të përmbushë dhe të promovojë:  
 
a. Parimet themelore të njohura nga Konventa dhe Karta e të Drejtave të Njeriut;  

b. Parimet etike të Magna Charta Universitatum;  

c. Parimet e Kodit Evropian të Sjelljes për Integritet në Kërkimin Shkencor dhe të Kartës 

Evropiane të të Drejtave të Studentëve; 

d. Në ligjet kushtetuese dhe dispozitat normative në lidhje me transparencën dhe shpërndarjen 

e informacionit nga administrata publike;  

e. parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit dhe paligjshmërisë. 

 
8. KODI I ETIKËS 

Neni 1 
Baza Ligjore 

 
Ky Kod është hartuar dhe nxjerrë  në përputhje të plotë me Ligjin për Arsimin e Lartë i 
Republikës së Kosovës, nr 04/L-037; Në ligjin nr. 04/2015 Për Kodin e Mirësjelljes bë 
Shërbimin Civil të Republikës Së Kosovës  dhe në nenin 21, 67 të statutit të Kolegjit Tempulli 
dhe Rregullores së Etikës në Veprimtarinë Kërkimore e Kolegjit Tempulli si dhe të akteve ligjore 
dhe nënligjore në fuqi që përfshijnë fushën e veprimit të këtij kodi, si dhe të akteve ligjore dhe 
nënligjore në fuqi që kanë të bëjnë me fushën e veprimit të këtij kodi. 
 

Neni 2 
Qëllimi 

 
Me këtë kodeks përcaktohen parimet morale dhe etike të cilave duhet t`iu përmbahen:  
profesorët, bashkëpunëtorët, shkencëtarët dhe hulumtuesit (në tekst të mëtejshëm: profesorët) të 

cilët kryejnë veprimtari mësimore - shkencore ose mësimore - artistike dhe shkencore - 

kërkimore në Kolegjin Tempulli, si dhe Studentët në gjatë punës së përbashkët dhe punës së 

pavarur kërkimore. 
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Neni 3 
 

Ndershmëria, drejtësia, humaniteti dhe mirësjellja, përkrahja reciproke si bazë e filozofisë 
morale, paraqesin rëndësinë e etikës ligjëruese. Parimet etike profesori nuk duhet t`i pranoj si 
pasive, por si grumbull parimesh të cilat e përcjellin në punën shkencore, arsimore dhe artistike, 
si dhe në jetën private. Është obligim që punën e tij tua përshtatë këtyre parimeve. 
 

Neni 4 
 

Profesori është i obliguar që më përgjegjësi t`i kryen detyrat për të cilat është i caktuar, në 
mënyrën më të mirë, me dinjitet dhe përgjegjësi. Më sjelljet e tij në jetën publike dhe private 
është i detyruar ta ruan prestigjin dhe dinjitetin e Kolegjit dhe profesionin të cilin e kryen.  
 

Neni 5 
 

Profesori është i obliguar që të merr pjesë në jetën shoqërore dhe njohuritë e veta t`i përdor 
për të mirën e shoqërisë. Në raport më kolegët, bashkëpunëtorët dhe studentët duhet të jetë i 
sjellshëm, korrekt dhe tolerant, duke iu përmbajtur parimeve të kritikës dhe të vërtetës 
shkencore. Gjatë organizimit të punës duhet të jetë i paanshëm dhe korrekt. Prestigjin dhe 
thirrjen profesionale duhet ta përparon dhe vërteton me rezultate të punës se tij shkencore-
kërkimore, profesionale, gjegjësisht artistike.  

 
Neni 6 

 
Profesori duhet ta perfeksionoj profesionin me publikimin e rezultateve profesionale, 
shkëmbimin e dijes, të dhënave dhe të përvojave me bashkëpunëtorët dhe studentët, si dhe 
përmes punës shkencore, profesionale dhe shoqatat artistike.  
 
Profesori është i obliguar që ta përforcoj ndikimin e profesionit dhe përherë të tregojë 
domethënien e tij të vërtetë.  
 
Profesori është i obliguar t`i tregojë, pohimet joprofesionale dhe konstatimet e pabazuara që kanë 
të bëjnë lidhur me profesionin e tij, duke mos lavdëruar për së tepërmi punën e vet dhe duke iu 
shmangur veprimeve me të cilat do të nënçmohet, nënvlerësohet prestigji dhe dinjiteti i të 
tjerëve.  
 
Mendimin e vet lidhur më pikëpamjet profesionale publikisht do t`i paraqet nëse ato janë të 
bazuara në fakte esenciale të cilat kanë të bëjnë më çështjen e shqyrtuar, përkatësisht nëse bindja 
e tij është e bazuar në të vërtetën shkencore dhe kritike.  Do të sillet njësoj në cilësi të dëshmitarit 
në gjykatë ose gjatë punës në komisione profesionale dhe të tjera. Pohimet lidhur më çështjet e 
caktuara, të cilat janë theksuar ose janë paguar në interes të ndokujt, do t`i tregoj vetëm me 
shënimin në emër të të cilit i paraqet.  

 
 

Neni 7 
 

Profesori është i obliguar që kujdes të veçantë t`i përkushton obligimeve të veta mësimore. Këto 
obligime do t`i pranoj vetëm pas vlerësimit real të aftësive dhe mundësive të veta në mënyrë 
cilësore duke i kryer në tërësi.  
Obligimet mësimore është i obliguar që t`i kryej në përputhje me njohuritë shkencore dhe arritjet 
teknologjike. Procesin arsimor duhet zhvilluar në atë mënyrë që studentin ta aftësojë për 
zgjidhjen e problemeve të hasura, kështu që në bazë të njohurive të arritura me mirëkuptim të 
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pranojë të arriturat shkencore, teknologjike dhe shoqërore. Mësimin duhet ta mbaj rregullisht në 
terminin e caktuar dhe në kohëzgjatje të caktuar.  
 

Neni 7 
 

Studentëve duhet mundësuar që të arrijnë njohuri përkatëse dhe përgatitje të mjaftueshme për 
provim.  
Profesori duhet të jetë në dispozicion të studenteve për dhënien e sqarimeve dhe të 
shqyrtimeve përkitazi me përvetësimin e programit mësimor. Profesori në procesin 
edukativ, në dialogun me studentët dhe jashtë procesit mësimor duhet t`i respektoj parimet 
e komunikimit jo të dhunshëm. Profesori është i obliguar që t`i rekomandojë librat, 
doracakët, skriptet dhe literaturën e nevojshme për përvetësimin e programit mësimor. 
Nuk guxon që studentëve t`ua shkurtoi informacionet që janë të rëndësishme për studim të 
suksesshëm. 
 

Neni 8 
 

Profesori në provim studentët duhet t`i vlerësojë në bazë njohurive të treguara, fakteve te 
paraqitura dhe të njohjes së materies, aftësive të përfituara dhe mënyrën e paraqitjes së 
këtyre aftësive dhe ato t`i zbatojë në kushtet reale. Kërkesat e veta duhet t`i bazojë me arritjen 
e të gjitha mjeteve të domosdoshme me rastin e demonstrimit të programit mësimor.  
 

Neni 9 
 

Profesori nuk guxon të lejoj se çfarëdo interesi nga ndonjë punë tjetër ta pengoj kryerjen e 
obligimeve mësimore - shkencore. Punët për të cilat është zgjedhur në asnjë moment nuk 
guxon t`i nënrendojë detyrimeve të tjera jashtë Kolegjit. Profesori nuk guxon të nxitë, të pranon 
ose kryej detyra të cilat janë kundër qëllimeve humane të personalitetit të profesorit dhe të cilat 
negativisht mund të ndikojnë në prestigjin dhe pozitën e tij, po ashtu edhe në prestigjin dhe 
dinjitetin e Kolegjit.  

 
Neni 10 

 
Profesori ka detyrë dhe obligim që besimin e dhënë në punën arsimore tua përcjell atyre të 
cilët e meritojnë në tërësi. Është i detyruar që të siguroj mundësinë e zhvillimit shkencor dhe 
profesional dhe përparimin e të gjithë personave me të cilët bashkëpunon në mënyrë të 
paanshme.  
 

Neni 11 
 

Në mes të profesorëve duhet të mbretëron atmosferë aktive krijuese dhe raport objektiv 
dhe profesional ndaj punës, bashkëpunëtorëve dhe studentëve. Raporti në mes të 
profesorëve duhet të bazohet në kolegjialitet, respektim reciprok, respektim të dijes, 
profesionalizëm dhe dinjitet personal, në ofrimin e ndihmës dhe të bashkëpunimit krijues, 
pastaj në solidaritet profesional dhe njerëzor.  
 
Profesori duhet pasur kujdes që direkt ose indirekt mos ta prish prestigjin profesional, 
përparimin apo punën e profesorit tjetër. Nëse mendon që profesori i caktuar është fajtor për 
shkak të punës amorale, ilegale ose jo korrekte, për ketë do ta njoftojë personin përgjegjës.  
Në kritikën publike të profesorit tjetër dhe punës se tij duhet të jetë i përmbajtur, duke pasur 
parasysh se këshillat e profesorit, shoqëritë profesionale dhe shkencore, pastaj gazetat 
profesionale janë vende adekuate për debat profesional dhe kritik.  
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Neni 12 
 

Duke i pranuar parimet e këtij kodeksi, profesorët obligohen që t`i zbatojnë kurdoherë në mënyrë 
ekskluzive dhe vetëm në interes të prestigjit të Kolegjit, prestigjit dhe dinjitetit te vet, prestigjit 
dhe dinjitetit të studenteve dhe te gjithë personave tjerë me të cilët bashkëpunon, pastaj për 
interes të profesionit dhe të detyrave të cilat i kryen.  
 

Neni 13 
 

Mosveprimi në përputhje me parimet e këtij Kodeksi, përkatësisht shkelja e vetëdijshme e këtyre 
parimeve, paraqet cenim të nderit dhe të detyrave të punës së profesorit, për të cilat mund të 
merret në përgjegjësi.  
 

Neni 14 
Komiteti i Etikës 

 
Komiteti i Etikës është organ kolegjial që promovon dhe shqyrton çështje që lidhen me etikën 
me rastin e ushtrimit të veprimtarinë në procesin mësimor dhe atij kërkimor, si dhe profesionale 
dhe veprimtari tjera të ndërlidhura me to. 
 

Neni 15 
Përbërja dhe krijimi i Komitetit të Etikës 

 
Komiteti i Etikës, përbëhet nga tre anëtarë, të cilët vetë kandidohen apo propozohen nga organet 
Kolegjiale të Kolegjit dhe zgjidhen nga Këshilli Akademik për një mandate dy vjeçar, me të 
drejtë rizgjedhje. Mbledhja e parë e Komitetit i Etikës thirret nga kryetari i Këshilli Akademik. 
Në mbledhjen e parë anëtarët e zgjedhur të Këshillit zgjedhin kryetarin  e tyre. Njërin prej 
anëtare e kryen funksionin në mënyrë kolegjiale dhe merr vendime me shumicë të thjeshtë. 
Mbledhjet e Këshillit thirren nga Kryetari i tij, i cili, si rregull, kryeson seancat, përcakton dhe 
drejton seancën me rastin e diskutimeve të çështjeve. Mbledhjet e këshillit zhvillohen kur janë të 
pranishëm së paku 2/3 e anëtarëve të tij. 
Komiteti i Etikës mblidhet të paktën një herë në tre muaj, por kur ka raportime apo 
denoncime pranë tij, apo nga ana e organeve eprore të tjera, mund të mblidhet edhe më shpesh. 
 

Neni 16 
Funksionet dhe qëllimi 

 
Komiteti i Etikës i gëzon këto funksione: 
- Këshilluese, të kërkimit, hetimit dhe kontrollit për zbatimin dhe respektimin e normave të 

Kodit të Etikës. 
- Synon, dhe orientohet me prioritet të bëjë zgjidhjen me mirëkuptim të mosmarrëveshjeve të 

mundshme; 
- Gëzon kompetencë t`i propozoj Dekanit masa disiplinore kundrejt shkelësve të dispozitave të 

Kodit të Etikës. 
Neni 17 

Respektimi dhe shkelja e Rregullores së Etikës 
 
Në harmoni me përcaktimet e Kodit të Etikës është detyrë e personelit akademik, personelit 
administrative, studentëve dhe çdo anëtari tjetër të Kolegjit: 
 
a) të njihet me përmbajtjen e Kodit të Etikës; 
b) të familjarizohet me standardet e sjelljeve të përcaktuara me Kod; 
c) t`i drejtohet Komitetit i Etikës për të marrë këshilla rreth zbatimit të Kodit të Etikës si dhe 

rregulloreve të ndërlidhura me to. 
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d) Të inicioj procedura menjëherë pranë Komitetit i Etikës mbi shkeljet dhe të propozoj masa 
nëse janë të vërtetuar baza e tyre. 

 

Neni 18 
Detyrimet e punonjësit dhe studentit 

 
Punonjësit e Kolegjit Tempulli duhet: 
 
a) Të respektojë orarin e punës të vendosur nga punëdhënësi Të ruajë një paraqitje serioze 

përpara studentëve dhe personave të tjerë, 
b) gjatë orarit të punës, që përfshin veshje serioze e dinjitoze, përdorimin e një fjalori të 

zgjedhur dhe brenda normave të etikës e të sjelljes qytetare. 
c) Të zbatojë me korrektësi detyrën dhe urdhëratë e eprorit në për ]puthje me aktet ligjore e 

nënligjore. 
d) Të shfaqë sjellje të mirë, brenda normave të etikës qytetare e profesionale ndaj studentëve si 

dhe të shmangë rastet kur ka konflikt interesash sipas legjislacionit në fuqi, duke i deklaruar 
ato përpara eprorit, sapo të jenë shfaqur. 

e) Të mos lejojë që marrëdhëniet personale të prekin dhe të mos krijojnë përshtypjen se prekin 
marrëdhëniet profesionale.  

f) Ai duhet të mos kërkojë dhe të mos pranojë në asnjë formë privilegje, përfitime, ndërhyrje, 
favorizime, pagesa apo dhurime, nga studentë apo persona të tjerë, që kanë për qëllim 
marrjen e rezultateve të larta, apo favore të tjera të cilat mësim dhënës mund t'i kryejë për 
shkak të detyrës. 

g) Të mos bëjë dallime ndër studentë, vartës apo kolegë për shkak të njohjeve apo preferencave 
personale. 

h) Të mos bëjë dhe të mos bëhet pre e provokimeve, ngacmimeve të të gjitha formave nga 
studentë apo persona të tjerë për shkak të punës, për qëllime që bien në kundërshtim me këtë 
Kod, aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, si dhe me normat morale. 

i) Të kujdeset për pasurinë e institucionit dhe të mos e përdorë atë për përfitime personale. Kur 
ndërmerr punë konsulenti private, mësimdhënës duhet të mos përdorë autoritetin që ka dhe të 
mos veprojë në emër të Kolegji, si dhe të mos përdorë burimet pasurore publike të tij në 
aktivitetin privat. 

j) Të trajtojë në mënyrë të barabartë vartësit, kolegët dhe studentët, duke shmangur cenime të 
dinjitetit, të personalitetit dhe të mendimeve të tyre profesionale. 

k) Të mos konsumojë pije alkoolike apo duhan në ambientet e institucionit. 
 

Detyrimet e studentëve: 
 
Studentët kanë për detyrë të respektojnë dispozitat e këtij Kodi për aq kohë sa gëzojnë 
statusin e studentit, si dhe të sillen në përputhje me normat etike -morale të qytetarisë së 
mirë.  
 
Kështu studentët në ambientet e KT, duhet: 
 
a) Të zbatojnë orarin e mësimit dhe t'u përmbahen rregullave sanksionuara në Statutin dhe në 

Rregulloren e KT. 
b) Të paraqiten në mënyrë serioze dhe dinjitoze në ambientet e institucionit, që nënkupton një 

veshje të përshtatshme, jo ekstravagante si dhe përdorimin e një fjalori të përshtatshëm sipas 
normave të etikës, moralit dhe të mirësjelljes. 

c) Të respektojnë mësimdhënësit, miqtë e mikeshat dhe rregullat e mësimit. 
d) Të mos kryejnë veprime dhe gjeste provokuese apo ngacmuese ndaj mësim dhënëseve apo 

studentëve të tjerë, në mjediset e institucionit. 
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e) Të mos ofrojnë në asnjë formë, privilegje, përfitime, ndërhyrje, favorizime, pagesa apo 
dhurime, vetë apo nëpërmjet personave të tjerë, me qëllim marrjen e rezultateve të larta, apo 
favorizime të tjera, të cilat mësim dhënës mund t' i kryejë për shkak të detyrës. 

f) Të mos kopjojnë, të mos bëjnë hile dhe të mos mashtrojnë gjatë procesit mësimor, si dhe të 
mos shmangen nga shlyerja e detyrimeve mësimore. 

g) Të mos konsumojnë pije alkoolike apo duhan në ambientet e institucionit. 
h) Të mos përdorin celularin në sallat e mësimit, dhe hapësirën e bibliotekës. 
 

Neni 19 
Përhapja e dijeve dhe liria akademike 

 
Personeli akademik gëzon liri akademike në kërkime, në punimet shkencore dhe në 
metodologjinë e mësimdhënies. Mësimdhënësit duhet t'i përmbahen përdorimit të 
përgjegjshëm të lirisë akademike, duke iu nënshtruar një programi mësimor të miratuar.  
Ata duhet të realizojnë me performancë të lartë në kërkim, mësimdhënie dhe praktikën, 
nëpërmjet leximit, studimit, eksperimentit, vëzhgimit, shkëmbimit dhe vetëvlerësimit objektiv 
duke zgjedhur metoda dhe mënyra efikase, të dobishme, të kuptueshme dhe frytdhënëse për 
studentët. 
Çdo mësimdhënës duhet të njohë dhe respektojë kontributet shkencore të kolegëve dhe të 
studentëve. Në leksione, publikime apo prezantime, Mësimdhënësit duhet përdorin praktikat e 
pranueshme profesionale për materialet e huazuara. 
Mësimdhënësit duhet të përmirësojnë vazhdimisht metodologjinë në mënyrë që të kenë 
efektivitet në mësimdhënie, të inkurajojnë studentët për të vepruar në mënyrë të lirë dhe të 
pavarur, si dhe t'u shpjegojnë atyre metodat e vlerësimit. 
Çdo mësimdhënës duhet t'u shpjegojë paraprakisht studentëve objektivat e kursit duke e realizuar 
këtë nëpërmjet leksioneve, demonstrimit, praktikës e provimeve. 
Mësimdhënësit duhet të tregohen transparentë në vlerësimet dhe testimet e njohurive të 
studentëve, në metodologjinë e përdorur dhe në rezultatet e tyre. 
 

Neni 20 
Shkeljet që janë objekt i masave ndëshkimore 

 
Shkeljet që janë objekt i masave ndëshkimore cilësohen: 
 Veprimet e pandershme, ku përfshihen mashtrime, falsifikime dhe veprime tjera të 

ndërlidhura me to; 
 Kërcënimet, dëmtimet fizike apo forma tjera të ndërlidhura me to që përbëjnë rrezik për jetën 

e anëtarëve të komunitetit të studentëve apo të tjerëve.; 
 Identitetin e personit, si dhe mosdhënien e informacioneve personelit të Kolegjit, të cilat 

kërkohen në funksion të detyrës së tyre; 
 Kryerja e akteve që shkaktojnë apo që sjellin deklarime të pavërteta, të cilat lidhen me 

paralajmërime për rreziqe, kërcënime apo vënie zjarri, shpërthime të lëndëve eksplozive apo 
raste tjera të urgjencës: 

 Shkelja të detyrës duke përdorur vula zyrtare që nuk i takojnë hierarkisë së përcaktuar me 
statut; 

 Sjellje të pahijshme në mjedisit të KT. 
 Plagjiatura e çdo forme; 
 Falsifikime, modifikime të paautorizuara ose përdorime abuzive të dokumenteve dhe 

materialeve që mbrohen nga ligji për të drejtat e autorit; 
 Keqpërdorimi, vjedhja, përvetësimi, shkatërrimi, dëmtimit apo përdorimi i paautorizuar i 

pasurisë së Kolegjit, mjediseve përkatëse; 
 Shkelja e rregullave të KT-së & Kolegjit lidhur me përdorimin e duhanit dhe pijeve 

alkoolike; zotërimi i tyre, konsumi shpërndarja apo shitja e pa autorizuar 
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 Zotërimi, përdorimi, shpërndarja apo shitja e substancave ilegale të drogës, të cilat janë në 
shkelje të ligjit. 
 

Neni 21 
Procedura për trajtimin e shkeljeve 

 
Në rastin e shkeljes së Kodit të Etikës, si ato që parashikohen shprehimisht apo tjera që gjithsesi 
përbëjnë, një shkelje të normave etike-morale, Komiteti i Etikës vë në veprim anëtarët e tij për të 
hetuar,  ndërmjetësuar dhe krijon një Grup për dëgjim. 
Këshillimi vihet në veprim sipas detyrës zyrtare, apo edhe sipas kërkesës individuale në formë të 
ankesës. Ai mban një regjistër, në të cilin shënon të gjitha rastet e shkeljeve që trajton. 
Trajtimi i shkeljeve do të realizohet në bazë të natyrës së shkeljes, rrethanave dhe fakteve që 
dalin gjatë shqyrtimit. 
Kur Komiteti Etik merr njoftim për një shkelje të Rregullores së Etikës, Kryetari cakton një nga 
anëtarët i cili do të realizojë një hetim të natyrës administrative, duke përcaktuar faktet si dhe 
afatet. 
Nëse është e nevojshme vihet në dispozicion edhe puna e grupit dëgjimor. Vendim i Këshillit 
merret me një shumicë votash të anëtarëve të pranishëm dhe i duhet të bazohet në parime të qartë 
procedurale, të qarta dhe bindëse. 
Vendimi duhet të përmbajë një përmbledhje të fakteve dhe rrethanave të çështjes, rezultatet e 
vendimit, masën ndëshkuese të propozuar dhe të firmohet nga të gjithë anëtarët që morën pjesë 
në votim. Në përmbaje pasqyrohet edhe mendimi kundërt. 
Masat ndëshkuese janë si rregull, të karakterit progresiv, për veç rasteve të rënda. 
Vendimi duhet të përmbaj masë në bazë të shkeljes, intensitetit, përsërit-shemërisë dhe 
pasojës së ardhur. 
 

Neni 22 
Funksionet dhe qëllimi 

 
Në kuptimin e kësaj rregulloreje, termet e më poshtme i kanë këto kuptime: 
Konflikt i interesit, është gjendja e konfliktit ndërmjet interesave të një personi dhe 
përgjegjësive profesionale në të cilat ai ka interesa të drejtpërdrejta apo të tërthorta, që 
ndikojnë, apo edhe mund të ndikojnë qoftë edhe në dukje të parë, në mënyrë të padrejtë 
dhe objektive të përgjegjësive të tij apo saj. 
Plagjiatura, paraqet përvetësimin, shfrytëzimin apo përdorimin e ideve, pronës 
intelektuale, apo punesë së tjerëve, në mënyrë të shkruar apo në mënyra tjera, pa njoftimin 
apo aprovimin e autorit. 
Në shërbim të mbrojtës së punës së pavarur kërkimore dhe rishikimin e burimit të 
materialit, në Kolegj është instaluar programi për plagjiaturë. 
Po ashtu, studenti dhe punonjësi kërkimor është i obliguar të paraqes burimet e të dhënave 
kërkimore si dhe të shkruaj dhe nënshkruaj deklaratë mbi autenticitetin dhe origjinalitetin 
e burimit të informacionit, në faqen e parë të librit, punimit shkencore, temës së diplomës, 
dhe të Masterit. 
Falsifikimi paraqet ndryshimin me qëllim apo edhe seleksionimin jo i drejtë i të dhënave, 
pamjeve dhe apo dhënies së pëlqimit të bashkëpunëtorëve apo bashkë autorëve. 
 
 

PJESA E I-ë PËR  PROCEDURËN  DISIPLINORE, PERSONEL AKADEMIK 
DHE ADMINISTRATIV 

  
Bazuar në nenin 85, 86 të Ligjit të Punës, nr. 03/L-212, si dhe në bazë të nenit 67 të Statutit të 
Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”. 
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Neni 1 
 

Përmes kësaj rregullative, përcaktohen kushtet e garantimit të një klimë në të cilën të gjithë 
grupet e interesit duhet ta respektojnë në veçanti në promovimin e ruajtjes dhe çmuarjes së 
integritetit të njeriut, institucionit si dhe veçmas studentit.  
Bazuar në këtë frymë, me anë kësaj rregulloreje përcaktohen përgjegjësit e personelit 
administrativ të Kolegjit Tempulli në përmbushjen e detyrave të ngarkuara nga ligji, statuti, 
rregullorja dhe udhëzimet brenda Kolegjit Tempulli si dhe të përcaktojë mënyrën e zbatimit në 
praktikë të parimeve, normave dhe kërkesave në fushën e disiplinës, në funksion të respektimit të 
drejtave të njeriut dhe zbatimit të dispozitave ligjore. 
Me anë të kësaj rregulloreje, përcaktohen dispozita mbi shkeljet disiplinore, masat ndëshkuese, 
hetimin disiplinor, ankimimin dhe metodat e procedurat e animimit. 
 

Neni 2 
 

1. Paraqitja dhe identifikimi i shkeljes disiplinore 
 

Çdo shkelje e dyshuar ose e supozuar duhet të paraqitet te Sekretari i përgjithshëm të Kolegjit 
Tempulli apo Dekani i Kolegjit përkatës (në tekstin e mëtejmë: te Udhëheqësi i organit përkatës). 

Neni 3 
 

Komiteti disiplinor menjëherë pas pranimit të raportit në formë verbale apo me shkrim për 
shkelje të supozuar disiplinore, duhet: 
 të hetoj rastin; 
 të intervistoj shkelësin e supozuar dhe personin që ka raportuar; 
 të analizoj detajet e dhëna në deklaratë dhe  
 sipas vlerësimit së tij do të vendosë mbi e natyrën e shkeljes së lehtë apo e rëndë. 
 Kryetari i komisionit emëron një nga anëtarët në statusin e raportuesit. Anëtari raportues, 

shqyrton dosjen dhe e plotëson atë brenda tre ditëve dhe më pas raportin e përgatitur ia 
paraqet kryetarit të Komisionit Disiplinor.  

Në marrjen e vendimit, Komiteti i Etikës do të mbështetet në dispozitat e kësaj Rregulloreje.  
 

Neni 4 
 

2. Shkeljet disiplinore   
 

Shkelje e lehtë disiplinore konsiderohet:   
a) Mungesa e paarsyeshme nga puna,  
b) gabimet e vogla të pakujdesshme ose  
c) gabimet e përsëritura që  nuk do të jenë temë që të formojnë procedura disiplinore, do të 

merren si shkelje e lehtë disiplinore.  
 

Komiteti i etikës përkatës  do të mbledhë dhe rishqyrtojë: çdo dokument ose evidencë që ka 
lidhje me rastin; do të marrë në pyetje shkelësin e supozuar; deklaratën e tij; personin që ka 
paraqitur rastin e supozuar dhe secilin që ka informata në lidhje me rastin.  
Intervistomi duhet të mbahet sa më shpejt që është e mundur, me qëllim të përcaktimit se natyrës 
së shkelës. 
 

Neni 5 
 

Nëse Komiteti i Etikës përkatës konstaton se: 
1. është bërë shkelje e lehtë dhe është hera e parë,   
2. është i përshtatshëm një paralajmërim verbal,  
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3. kurse për shkelje të përsëritur është i përshtatshëm një paralajmërim me shkrim. 
Procesverbali i paralajmërimit në formë verbale dhe me shkrim duhet të vendoset në dosjen 
personale të personit. 
 

Neni 6 
 

Përcaktimi i shkeljes së rëndë disiplinore   
 
Nëse Komiteti i Etikës konstaton se është kryer shkelje e rëndë ai do të paraqet rastin te 
Komisioni disiplinor i  organit përkatës  të Kolegjit Tempulli. 
Komiteti i Etikës do të intervistojë shkelësin e supozuar brenda 5 ditësh  prej që është  referuar te 
Komisioni disiplinor dhe do të sqarohet: 
 

1. natyra e shkeljes së supozuar,  
2. që shkelja e supozuar të trajtohet si serioze dhe është referuar te Komisioni disiplinor, 
3. kur dhe ku do të mbahet seanca e komisionit disiplinor. 

 
Neni 7 

 
Kur ka evidencë të dhunës ndaj njerëzve të tjerë ose rrezik ndaj pronës, Komiteti i Etikës 
përkatës mund të propozoi Dekanit të suspendojë (pezullojë) shkelësin e supozuar  nga puna dhe 
atë me pagesë për kohën derisa hetimet dhe procedura disiplinore të jenë duke u zhvilluar. 
 

Neni 8 
 

Si shkelje disiplinore serioze – e rëndë  konsiderohen: 
 
- Kundërshtimi i paarsyeshëm për kryerjen e detyrave të përcaktuara në kontratën e punës; 
- Vjedhja, mashtrimi, falsifikimi, dëmtimi ose shfrytëzimi i paautorizuar i pasurisë së Kolegjit. 
- Prishja e kodit të mirësjelljes në Kolegj, 
- Mungesa e paarsyeshme në punë më shumë se 5 ditë radhazi  pa asnjë arsye dhe pa e 

lajmërua mungesën; 
- Gabimet e përsëritura të cilat me shpeshtësinë dhe peshën e tyre e  çrregullojnë ecurinë 

normale të punës; 
- Diskriminimi ose keqtrajtimi i drejtpërdrejt ose i jo drejtpërdrejt, kundër personit tjetër të 

Kolegjit Tempulli, në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës, gjuhës, religjionit, banimit, mendimeve 
politike,   origjinës sociale, dhe rasteve tjera të mbrojtura me ligj; 

- Keqtrajtim i çfarëdo sjellje fizike ose verbale e natyrës seksuale, shkelja e dinjitetit të 
personit në punë që është e padëshirueshme ose fyese  e cila krijon armiqësi, duke kërcënuar 
ose frikësuar   atë person; 

- Sjellja e keqe jashtë vendit të punës që nuk përkon me statusin e personelit  ose studentit në 
Kolegjin Tempulli, dhe e cila mund të sjellë Kolegjin në diskreditim, do t’i sjell Kolegjit 
Tempulli emër të keq. 

- Dëmtimi i pronës me paramendim. 
- Zbulimi i fshehtësive afariste. 
- Paaftësi serioze gjatë punës e shkaktuar nga alkooli ose droga. 
- Dhënia e deklaratës së rrejshme në lidhje me konfliktin e interesit. 
- Sjellje agresive, kërcënuese ose fyese në vendin e punës, dhe shkelje të ngjashme të parapara 

me Ligj dhe akte tjera të Kolegjit. 
 

Neni 9 
 

3. Komisioni disiplinor 
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Komiteti i Etikës do të formojë  një Komision disiplinor i cili do të vendos në rastet që kanë të 
bëjnë me shkeljet serioze të supozuara. Komisioni do të përbëhet nga tre anëtar të përhershëm 
nga radha e anëtarëve të Kolegjit Tempulli. 
Mandati i anëtarëve të komisionit disiplinor do të zgjasë aq sa zgjatë edhe mandati i organit i cili 
e ka emëruar këtë komision. 
Në rastet e konfliktit të interesit kur objektiviteti i anëtarit do të vihet në dyshim,  anëtari i 
komisionit do të zëvendësohet dhe do të caktohet një zëvendës për atë seancë të veçantë  dhe atë 
në rastet: 

- ku anëtari i komisionit është në pozitë të udhëheqësit ndaj shkelësit të supozuar 
dhe ka lidhje  me shkelësin nga ana familjare. 

- ku anëtari i komisionit ka qenë viktimë e shkelësit të supozuar ose ka lidhje me 
viktimën nga ana familjare.   
 

Neni 10 
 

4. Mbështetja  e komisionit disiplinor 
 

Shërbimi profesional i Kolegjit Tempulli, dhe njësive tjera organizative, Komisionit disiplinor do 
ti ofron: 
- sigurimin e këshillave dhe udhëzimeve për anëtarët e komisionit,  
- grumbullimin e dëshmive të dokumentuara, 
- përgatitjen e orarit të seancave, 
- njoftimin e personave që kërkohet të jenë prezent për detajet e vendtakimit, datën dhe kohën 

e seancës, 
- mbajtjen e procesverbalit për seancën disiplinore dhe vendosja e tij në dosjen  e kandidatit, 

dhe çështje tjera që kërkohen për zhvillimin e procedurës. 
 

Neni 11 
 

5.   Masat për  shkeljet e rënda disiplinore 
 

Komisioni disiplinor pas shqyrtimit të hollësishëm të rastit i propozon Organit përkatës 
që të aplikojë këto masa: 

 
- Vërejtje (I drejtohet personelit akademik ose administrativ me shkresë ose në mënyrë verbale 

dhe i kërkohet atij të kryej detyrat e tij për shkak të sjelljes jo-etike të tij). 
- vërejtje me shkrim (I drejtohet personelit akademik ose administrativ me shkresë dhe i 

kërkohet atij të tregohet më i kujdesshëm në realizimin e detyrimeve dhe punës së tij si dhe të 
korrigjojë sjelljet e tij). apo 

- vërejtja e fundit. 
 

Për shkelje të rënda: 
 
- Vërejtja para përjashtim; 
- Mbajtja e një pjese të pagës mujore: (Mbajtja nga 1/8 deri në 1/3 e pagës së plotë mujore); 
- Pezullimi: (Njoftimi i personelit akademik ose administrativ se është pezulluar nga funksioni 

i Dekanit, Drejtorit, Përgjegjësit të Këshillit dhe përgjegjësit të Departamentit apo funksionit 

përkatës akademik apo administrativ në të cilin ndodhet); 
- Përjashtim nga Kolegji për kohë të caktuar dhe 
- Përjashtim i përhershëm nga Kolegji Tempulli (Njoftimi i personelit  akademik ose 

administrativ me shkrim se është propozuar për largimin nga detyra për të mos u pranuar më 
në Kolegjin Tempulli). 
 

Neni 12 
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Përsëritja e shkeljeve disiplinore 
 

Në qoftë se veprimi ose kushtet për të cilat është dhënë një masë disiplinore përsëritet gjatë 
periudhës së fshirjes së dënimit në regjistrin e disiplinës atëherë jepet masa disiplinore një 
shkallë më e rëndë. 
 

Neni 13 
Vlerësimi i statusit pozitiv 

 
Nëse personeli akademik ose administrativ gjatë periudhës së kaluar ka kryer shërbime pozitive 
dhe në regjistër është vlerësuar me gradat “mirë” ose “shumë mirë” atëherë mund të jepet masa 
disiplinore një shkallë më e lehtë.  
 

Neni 14 
Procedura e mbledhjes dhe e votimit 

 
Në Komision: pasi dëgjohet raportuesi kalohet në shqyrtimin e çështjes. Pasi zbardhet çështja 
dhe kur arrihet në mendimin se arsyetimet dhe negociatat mjaftojnë kalohet në votim dhe 
rezultati i votimit deklarohet nga kryetari i Komisionit. 
Çdo anëtar i Komisionit Disiplinor ka detyrimin të japë votën e tij pro ose kundër. Abstenimi 
nuk lejohet. Vendimet në Komisionit Disiplinor merren me shumicë të thjeshtë të të pranishmëve 
në mbledhje. Kryetari voton i fundit. Në rast se kemi vota të barabarta, vota e kryetarit të 
Komisionit Disiplinor është vendimtare. Rezultati i votimit pasqyrohet në një procesverbal dhe 
nënshkruhet nga të pranishmit.  
 

Neni 15 
Afati i dhënies së vendimit nga ana Komisionit Disiplinor 

 
Për masat “vërejtje” dhe “paralajmërim me shkrim”, është i detyruar të marrë një vendim brenda 
shtatë ditëve nga përfundimi i marrjes në pyetje.  
Për masat “mbajtja e një pjese të pagës mujore” dhe “pezullim nga funksioni drejtues” dosja i 
dorëzohet menjëherë Komisionit Disiplinor.  
Komisionit Disiplinor është i detyruar të marrë një vendim maksimumi brenda një muaji nga 
marrja në dorëzim e dosjes nga anëtarët e Komisionit Disiplinor.  

 
Neni 16  

Mënyra e dhënies së vendimit nga Komisionit Disiplinor dhe Publikimi i vendimeve 
 

Komisionit Disiplinor, shqyrton dosjen e të dhënave personale për personelin  në fjalë, mbledh 
informacione nga institucionet apo dëshmitë përkatëse për personelin  në fjalë, dëgjon 
dëshmitarët ose mund të konsultohet me një ekspert nëse e shikon të nevojshme.  
Vendimet duke filluar nga data që merren zbardhen të arsyetuara brenda 5 ditëve nga ana e 
raportuesve me anë të një procesverbali. Përcaktohet dhe kuorumi i marrjes së tyre. Firmosen 
nga Kryetari dhe anëtarët e tjerë. Anëtarët që ndajnë mendim të kundërt cilësojnë arsyet e 
mendimeve të tyre dhe e firmosin procesverbalin. Njoftimi i vendimit personelit  në fjalë Masa 
disiplinore e marrë i komunikohet personelit  në fjalë pasi firmoset nga të gjithë anëtarët e 
komisionit të Disiplinës. Së bashku me komunikimin e vendimit me anë të një shkrese i bëhet e 
ditur personelit  në fjalë procedura dhe afatet e ankimimit.  
 

Neni 24 
Parashkrimi 
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Veprimet dhe sjelljet që konsiderohen shkelje disiplinore në këtë Rregullore brenda një muaji 
pasi mësohen nga Komisionit Disiplinor duhet të fillojë hetimi disiplinor, në rast se nuk fillon 
atëherë kompetenca për të marrë masë disiplinore për personelin  në fjalë shuhet.  
Për veprimet dhe sjelljet që përbëjnë shkelje disiplinore nëse nga koha kur janë kryer kanë kaluar 
6 muaj dhe nuk është marrë masë disiplinore atëherë nuk mund të jepet më masë disiplinore për 
personelin  në fjalë.  
Gjatë procesit të inspektimit të aktiviteteve ekonomiko – financiare të KT nëse dalin në pah 
shkelje që ndodhin gjatë ushtrimit të detyrës masat disiplinore për këto shkelje duhet të merret 
brenda 1 viti pasi kanë ndodhur shkeljet në fjalë. 
 

Neni 25 
Procedura e fillimit te hetimit disiplinor dhe afatet e hetimit disiplinor 

 
Hetimi disiplinor për personelin  administrativ fillon me një kërkesë ankimimi drejtuar Sekretarit 
të Përgjithshëm, i cili ia dërgon këtë kërkesë ankimimi Këshillit Drejtues. Hetimi disiplinor për 
personelin  akademik fillon me një kërkesë ankimimi drejtuar Përgjegjësit të Departamentit 
përkatës i cili ia dërgon këtë kërkesë ankimimi Komisionit Disiplinor.  
Hetimi disiplinor fillon menjëherë në ditën e vënies në dijeni për veprime që bien në 
kundërshtim me këtë Rregullore. Hetimi disiplinor duhet të përfundojë brenda 1 muaji nga dita e 
fillimit të hetimeve.  
Nëse procesi disiplinor nuk mund të përfundojë atëherë Komisionit Disiplinor në rast se e çmon 
të arsyeshme mund të zgjasë periudhën e hetimit disiplinor, po jo me shumë se 15 ditë mbi afatin 
e përcaktuar.  
 

Neni 26 
 

Mënyra e zhvillimit të hetimit Komisionit Disiplinor dëgjon dëshmitarët, mund të kryejë një 
studim ose të konsultohet me një eksport nëse është e nevojshme. Çdo hetim dhe procedurë 
vërtetohet me anë të një procesverbali. 
Në procesverbal përshkruhet: Vendi ku mbahet raporti, koha, qëllimi, kush merr pjesë, pyetjet 
dhe përgjigjet, dhe në përfundim firmoset nga ai që zhvillon hetimin, personi që pyetet dhe çdo i 
pranishëm. Në këtë procesverbal pasqyrohen dhe identiteti i dëshmitarëve, adresa dhe 
informacione të ngjashme. Personeli i Kolegjit Tempulli është i detyruar ti dorëzojë Këshillit 
drejtues çdo dokument, dosje ose dëshmi, pa krijuar vonesa dhe t’u ofrojnë atyre çdo ndihmesë 
të kërkuar.  
 

Neni 27 
E drejta e mbrojtjes 

 
Nuk mund të merret masë disiplinore pa u dëgjuar mbrojtja e personelit  në fjalë. Komisionit 
Disiplinor përcakton ditën e mbrojtjes, personeli në fjalë duhet të njoftohet me shkresë të paktën 
tre ditë para fillimit të procedurës. Në këtë shkresë pasqyrohet shkelja disiplinore, që pretendohet 
të jetë kryer nga ai, dita, ora dhe vendi ku do të zhvillohet procedura dhe i lihet kohë në mënyrë 
që të përgatisë mbrojtjen e tij. Personeli që në ditën e përcaktuar për të paraqitur mbrojtjen pa 
shkaqe të arsyeshme nuk paraqitet gjatë procedimit do të quhet sikur ai ka hequr dorë nga e 
drejta e mbrojtjes.  
 

Neni 28  
Raporti i hetimit 

 
Në përfundim të hetimeve hartohet një raport.  
Raporti pasqyron: miratimin paraprak të hetimit, datën e fillimit të hetimit, identitetin e personit 
të hetuar, shkelja, fazat e hetimit dhe mbrojtja.  
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Çdo shkelje analizohet veçmas, diskutohet në lidhje me fajësinë dhe propozohet masa disiplinore 
që vlerësohet e arsyeshme për tu zbatuar. Nëse ka dokumente të cilat kanë lidhje me çështjen ato 
i bashkëngjiten raportit dhe i dërgohet Komisionit Disiplinor. 
 

Neni 29 
 

Nëse Komisionit Disiplinor nuk përcakton një datë tjetër për hyrjen në fuqi te masës disiplinore, 
atëherë ajo hyn në fuqi në ditën e dhënies së saj.  
Masa disiplinore “mbajtja e një pjese të pagës mujore” zbatohet në fillim të muajit pasardhës pas 
datës së dhënies së vendimit nga Komisionit Disiplinor.  
Masat disiplinore të dhëna i raportohen eprorëve përkatës.  
 

Neni 30 
 Ankimimi 

 
Për masat disiplinore: vërejtje dhe paralajmërim me shkrim, personeli akademik mund të bëjë 
ankimim pranë Këshilli ndërsa personeli administrativ mund të bëjë ankimim pranë Sekretarit të 
përgjithshëm të Kolegjit Tempulli. Vendimi që do të japë Këshilli Akademik apo Sekretari i 
përgjithshëm është i formës së prerë.  
Këto vendime mund të ankimohen në rrugë administrative.  
 

Neni 31 
Afatet e ankimimit 

 
Kundër masave të dhëna nga Komisionit Disiplinor afati i ankimimit është 7 ditë pasi është 
njoftuar personeli në fjalë. Masat disiplinore që nuk ankimohen brenda këtij afati marrin formë të 
prerë.  
Në raste ankese Këshilli Akademik analizon vendimet e dhëna nga Komisionit Disiplinor dhe 
mund të marrë një masë më të lehtë, më të rëndë ose mund ta pranojnë siç është.  
Këshilli Akademik nga dita që i ka arritur kërkesa e ankimimit, së bashku me vendimet dhe 
shtojcat e vendimeve brenda 7 ditëve duhet të japë vendimin e tij. 
Masat disiplinore që anulohen shlyhen nga Regjistri përkatës.  

 
Neni 32  

Shlyerja e masave disiplinore 
Masat disiplinore shkruhen në regjistër.  
Personelit  në fjalë dy vjet pasi është zbatuar masa disiplinore me një kërkesë drejtuar titullarit 
kompetent të emërimit në detyrë mund të kërkojë shlyerjen e masës disiplinore.  
Nëse personeli në fjalë gjatë kësaj periudhe nuk ka kryer shkelje tjetër disiplinore dhe sjelljet e tij 
kanë qenë të rregullta atëherë masa disiplinore shlyhet.  
 

Neni 33 
Mbajtja e të dhënave dhe dorëzimi i dosjes. 

 
Dosja e procedimit disiplinor, shtojcat dhe numrat e faqeve mbahen në një regjistër të miratuar 
nga Dekanati. Në këtë regjistër shënohen të gjitha fazat e procedimit disiplinor.  
Për matjen e këtij regjistri është përgjegjës Dosja e procedimit disiplinor i dorëzohet përgjegjësit 
përkatës kundrejt firmës në bazë të konfidencialitetit 
 
 

PJESA E TRETË PËR  PROCEDURËN  DISIPLINORE PËR STUDENTË 
 

Bazuar në nenin 85 të Ligjit të Punës, nr. 03/L-212, si dhe në bazë të nenit 67 të Statutit të 
Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”.  
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Procedura disiplinore për studentët e këtij institucioni, paraqitja – identifikimi i shkeljes së 
procedurës disiplinore, shkeljet disiplinore, emërimi i komisionit disiplinor, mbështetja 
komisionit disiplinor, masat në lidhje me shkeljet disiplinore dhe çështje tjera. 
Përcaktimi i përgjegjësisë disiplinore të studentëve  të Kolegjit Tempulli dhe  procedura e 
ankesave, e drejta për ankesë dhe emërimi i komisionit për ankesa. 
 

PËRCAKTIMI I PËRGJEGJËSISË DISIPLINORE TË STUDENTËVE 
Neni 2 

 
Masa disiplinore vërejtje: 
 
Masa disiplinore “vërejtje” jepet në rast vërtetimi të veprimeve dhe kushteve të mëposhtme:  
 Në rastet kur pa shkaqe te arsyeshme studenti nuk i përgjigjet në kohe pyetjeve që i drejtohen 

nga organet kompetente te Kolegjit,  
 Të vendos njoftime jashtë vendeve të autorizuara nga organet kompetente të Kolegjit Heqja, 

grisja, ndotja, ndryshimi apo shkarravitja e njoftimeve, programeve apo materialeve të 
vendosura me lejen e Kolegjit,  

 Të sillesh keq dhe në mënyrë të paedukatë kundrejt organeve kompetente të Kolegjit sose 
kundrejt organeve kompetente te institucioneve vartëse të Kolegjit,  

 Shpërndarja pa autorizim në ambientet e Kolegjit e njoftimeve, afisheve dhe të vendosë 
pankarta.  

  
Neni 3 

 
Masa disiplinore paralajmërim me shkrim Masa disiplinore “paralajmërim me shkrim” jepet në 
rast vërtetimi të veprimeve dhe kushteve të mëposhtme: 
 
a. Të fsheh informacione, të japë informata të rreme ose të mangëta në rast se i kërkohet 

informacion nga organet kompetente të Kolegjit së Lartë,  

b. Prishja e rendit në leksion, seminar, praktikë, mbledhje shkencore dhe në konferenca. 

 

Studentët janë të obliguar t’u përmbahen obligimeve që dalin nga  aktet e përgjithshme të 
Kolegjit Tempulli dhe nga kjo Rregullore. Studentët duhet me kujdes dhe në mënyrë të drejtë ta 
shfrytëzojnë pasurinë që u është besuar gjatë studimeve, ta ruajnë nga shkatërrimi – prishja. 
Për cenimin e detyrimeve dhe rregullave ligjore të Kolegjit Tempulli, studenti mund të përgjigjet 
për shkelje disiplinore. 
 

Neni 4. 
 

1.  Shkelja e  lehtë disiplinore   
- sjellja jo e mirë në objektet punuese të Kolegjit Tempulli – Kolegjit ku mbahen ligjëratat, 

ushtrimet dhe provimet; 
- prishja e rendit dhe qetësisë gjatë  ligjëratave në të cilën pengohet puna normale e 

mësimdhënësit dhe studentëve; 
- shkatërrimi i pajimeve mësimore, laboratorëve, kompjuterëve, fondit librar në biblioteka, dhe 

pasurisë tjetër në Kolegj; 
- Në rastet kur pa shkaqe te arsyeshme studenti nuk i përgjigjet në kohe pyetjeve që i drejtohen 

nga organet kompetente të Kolegjit Tempulli;  
- Të vendos njoftime jashtë vendeve të autorizuara nga organet kompetente të Kolegjit 

Tempulli; 
- pjesëmarrja në tubime me karakter politik në objektet e Kolegjit Tempulli për të cilat nuk ka 

leje; 
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- kryerja e aktiviteteve tjera me të cilat shkaktohet dëm dhe i cenohet autoriteti i Kolegjit 
Tempulli, mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve, punëtorëve tjerë dhe studentëve të Kolegjit 
Tempulli. 

 
Neni 5 

 
2.   Shkelja e  rëndë disiplinore   
 

Si shkelje e rëndë  e  disiplinore  konsiderohen: 
- Falsifikimi, përmirësimi i të dhënave në Indeks, Certifikatë, Vërtetim, SEMS dhe dokumente 

tjera që lëshohen nga Kolegji Tempulli; falsifikimi i notës apo nënshkrimit të mësimdhënësit; 
- Heqja, grisja, ndotja, ndryshimi apo shkarravitja e njoftimeve, programeve apo materialeve të 

vendosura me lejen e KT;  
- Të fsheh informacione, të japë informata të rreme ose të mangëta në rast se i kërkohet 

informacion nga organet kompetente të KT; 
- Sjellje të cilat kufizojnë lirinë e nxënies dhe të mësimdhënies; 
- dhënia e shënimeve jo të sakta organeve të Kolegjit Tempulli, më qëllim të përvetësimit të 

drejtave të caktuara të studentëve; 
- paraqitja e rreme me qëllim të dhënies së provimit ose kryerja e obligimeve tjera në emër dhe 

llogari të studentit tjetër; 
- nxitja e incidentit të rëndë në lokalet punuese të Kolegjit Tempulli ku pengohet ose 

vështirësohet në masë të madhe mbajtja e mësimit (ligjëratave, ushtrimeve dhe provimeve); 
- shkatërrim i madh i pasurisë së Kolegjit Tempulli;  
- nxitja e urrejtjes, rrahjes, ofendimit të rënd ndaj mësimdhënësve, punëtorëve, studentëve; 
- përdorimi i alkoolit dhe  drogës në objektet e Kolegjit Tempulli dhe rastet tjera të parapara 

me Ligj, Statut dhe ketë Rregullore; 
- Kërcënimi në mënyrë direkt ose indirekte i personelit  apo studentëve të Kolegjit së Lartë; 
- Ngacmimi seksual në mënyrë verbale brenda ambienteve të Kolegjit së Lartë; 
- Të abuzojë duke bërë plagjiaturë të temës dhe publikimeve të nxjerra në emër të institucionit 

tonë; 
- Të jesh dënuar për vepër penale të çdo lloji nga Gjykata me vendim të formës së prerë. 

 
Neni 6 

Parashkrimi i lëndës 
 

Fillimi i procedurës disiplinore për cenime të lehta për studentët vjetërsohet pas kalimit të afatit 
prej 6  muaj nga dita e marrjes në dijeni të kryerjes së veprës, 
Fillimi i procedurës disiplinore për cenime të rënda  për studentët vjetërsohet pas kalimit të afatit 
prej  12 muaj nga dita e e marrjes në dijeni të kryerjes së veprës. 
 
 

Neni 7 
3. Marrja e masave në lidhje me shkeljen disiplinore 
 
Komisioni disiplinor pas shqyrtimit të hollësishëm të rastit i propozon që të merren këto masa: 
 
- vërejtje me shkrim, 
- përjashtim nga Kolegji Tempulli për 6 muaj, 
- përjashtim nga Kolegji Tempulli për një vjet, 
- përjashtim nga Kolegji Tempulli për dy vjet, 
- përjashtim përgjithmonë nga Kolegji Tempulli. 

 
II. HETİMİ DISIPLINOR 
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Neni 8 
 

Komisioni disiplinor dhe procedura e hetimit disiplinor, si  dhe Anëtarët e Komisionit Disiplinor 
zgjidhen nga Këshilli Akademik i Kolegjit Tempulli për një periudhë dy vjeçare. Hetimi 
disiplinor bëhet nga anëtarë të përzgjedhur nga Komisioni Disiplinor. 
 

Neni 9 
Procedura e fillimit të hetimit disiplinor dhe afatet e hetimit disiplinor 

 
Hetimi disiplinor fillon me një KËRKESË ANKIMIMI drejtuar Sekretarit të Kolegjit përkatës. 
Sekretari i Kolegjit ia dërgon këtë kërkesë animimi Dekanit të Kolegjit përkatës. Dekani i 
Kolegjit ia përcjell ngjarjen Komisionit Disiplinor. Hetimi disiplinor fillon menjëherë në ditën e 
vënies në dijeni për veprime që bien në kundërshtim me këtë Rregullore.  
Hetimi disiplinor duhet të përfundojë brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga dita e fillimit të 
hetimeve.  Nëse procesi disiplinor nuk mund të përfundojë atëherë Komisionit Disiplinor në rast 
se e konsideron të arsyeshme mund të zgjasë periudhën e hetimit disiplinor, por jo më shumë se 
15 ditë mbi afatin e përcaktuar. 
 

Neni 10 
Mënyra e zhvillimit të hetimit nga ana Komisionit Disiplinor 

 
Në radhë të parë dëgjon dëshmitarët, mund të kryejë një studim ose të konsultohet me një ekspert 
nëse është e nevojshme. Çdo hetim dhe procedurë vërtetohet me anë të një procesverbali. Në 
procesverbal përshkruhet: Vendi ku mbahet raporti, koha, qëllimi, kush merr pjesë, pyetjet dhe 

përgjigjet, dhe në përfundim firmoset nga ai që zhvillon hetimin, personi që pyetet dhe çdo i 

pranishëm. Në këtë procesverbal pasqyrohen dhe identiteti i dëshmitarëve, adresa dhe 
informacione të ngjashme. Personeli i Kolegjit Tempulli është i detyruar ti dorëzojë Komisioni 
Disiplinor çdo dokument, dosje ose dëshmi, pa krijuar vonesa dhe t’u ofrojnë atyre çdo ndihmesë 
të kërkuar.  

Neni 11 
E drejta e mbrojtjes 

 
 Studenti ndaj të cilit do të fillohet një procedurë disiplinore, duhet të njoftohet me 

shkresë të paktën tre ditë para fillimit të procedurës.  
 Në këtë shkresë pasqyrohet dita, ora dhe vendi ku do të zhvillohet procedura dhe i lihet 

kohë në mënyrë që të përgatisë mbrojtjen e tij.  
 Në shkresën e njoftimit dërguar studentit, duhet të pasqyrohet qartë se në rast se pa shkaqe 

të arsyeshme nuk paraqitet gjatë procedimit do të quhet sikur ai ka hequr dorë nga e drejta e 
mbrojtjes dhe në rast se për shkaqe të arsyeshme ose të forcës madhore nuk mund të paraqitet 
atij i akordohet një kohë shtesë për të paraqitur mbrojtjen e tij. 

 Hetimi, studentit i jepet mundësia qe ai të mbrojë veten. 
 Por mbrojtja nuk mund të përdoret si shkak për të zgjatur afatet e hetimit.  
 

Neni 12  
Raporti i hetimit 

 
Në përfundim të hetimeve hartohet një raport, i cili pasqyron:  
 
 miratimin paraprak të hetimit, 
 datën e fillimit të hetimit, 
 identitetin e personit të hetuar,  
 shkelja, fazat e hetimit dhe mbrojta.  
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Çdo shkelje diskutohet veçmas me studentin dhe i bëhet e ditur masa disiplinore që do të 
zbatohet. Nëse ka dokumente të cilat kanë lidhje me çështjen ato i bashkëngjiten raportit.  
 

Neni 13 
 

Masat gjatë hetimit disiplinor Komisioni Disiplinor, nëse e shikon të nevojshme, merre edhe 
masa paraprake, me anë të cilit studentit objekt i hetimit mund ti heqë të drejtën për të hyrë në 
objektin e Kolegjit Tempulli. Në këtë rast zbatohet vendimi i Komisionit Disiplinor. Në rast se 
pas kryerjes së shkeljes disiplinore studenti ndryshon departamentin brenda Kolegjit Tempulli 
ose largohet për çdo lloj arsyeje nga KT ai do të vazhdojë të mbetet subjekt i procedimit 
disiplinor deri në marrjen e vendimit përfundimtar. 
 
 

Neni 14 
Përfundimi i hetimit 

 
 Raporti i hetimeve dhe dosja pas shqyrtimit dhe vlerësimit si të rregullta ato i dorëzohen 
menjëherë Komisionit Disiplinor. Komisionit Disiplinor shqyrton çështjen jo më vonë se tre ditë. 
Nëse pas shqyrtimit të dosjes Komisionit Disiplinor shikon të arsyeshme marrjen e 
informacioneve të mëtejshme ai mund të kërkojë plotësimin e hetimeve nga një anëtar tjetër i 
Komisionit Disiplinor. 
 

Neni 15 
Mbledhja e Komisionit Disiplinor dhe përgatitja e punës së Komisionit Disiplinor 

 
Komisionit Disiplinor mblidhet mbi bazën e kërkesës së kryetarit të tij, në vendin, ditën dhe 
kohën e caktuar prej tij.  Plani i mbledhjes, njoftimet, mbarëvajtja e punëve në Komisionit 
Disiplinor janë në kompetencë të kryetarit te tij.  
 

Neni 16  
Kuorumi në mbledhje dhe Raportimi 

 
Mbledhja e këshillit është e vlefshme, kur në të marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve të 
tij. Kryetari i Komisionit Disiplinor emëron një nga anëtarët në statusin e raportuesit. Anëtari 
raportues, shqyrton dosjen dhe e plotëson atë brenda dy ditëve dhe më pas raportin e përgatitur ia 
paraqet kryetarit të Komisionit Disiplinor 
 

Neni 17 
Procedura e mbledhjes dhe votimi 

 
Në komision: pasi dëgjohet raportuesi kalohet në shqyrtimin e çështjes. Pasi zbardhet çështja dhe 
kur arrihet në mendimin se arsyetimet dhe negociatat mjaftojnë kalohet në votim dhe rezultati i 
votimit deklarohet nga kryetari i Komisionit Disiplinor. Çdo anëtar i Komisionit Disiplinor ka 
detyrimin të japë votën e tij pro ose kundra. Abstenimi nuk lejohet. Vendimet në Komisionit 
Disiplinor merren me shumicë të thjeshtë të të pranishmëve në mbledhje. Në rast se kemi vota të 
barabarta, vota e kryetarit të Komisionit Disiplinor është vendimtare. Rezultati i votimit 
pasqyrohet në një procesverbal dhe nënshkruhet nga të pranishmit. 
 

Neni 18 
Afati dhe Vendimi i Komisionit Disiplinor  

 
Afati i dhënies së vendimit Komisionit Disiplinor për masat disiplinore vërejtje, paralajmërim 
me shkrim, pezullim i së drejtës për të vazhduar studimet në Komisionit Disiplinor për një 
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periudhë një javë deri në një muaj është i detyruar të marrë një vendim brenda pesë ditëve nga 
përfundimi i marrjes në pyetje. 
Në ato raste kur është e nevojshme dhënia e masave të tjera disiplinore, dosja i dorëzohet 
menjëherë Komisionit Disiplinor. Komisionit Disiplinor është i detyruar të marrë një vendim 
brenda dhjetë ditësh nga marrja në dorëzim e dosjes nga anëtarët e Komisionit Disiplinor 
Komisionit Disiplinor ka të drejtën të japë ose jo masën e propozuar në raportin e hetimit, duke 
zbatuar rregullat, kushtet dhe duke parashtruar arsyet mund të japë një masë disiplinore të 
ndryshme.  
 

Neni 19 
 

Kriteret që duhen pasur parasysh gjatë dhënies së masës disiplinore 
 
a- Komisioni Disiplinor, Gjatë cilësimit dhe vlerësimit të masës disiplinore, duhet të mbajë 

parasysh rëndësinë e shkeljes, qëllimet dhe motivet që ka pasur personi i akuzuar, nëse është 
përsëritës, sjellja, qëndrimi ndaj veprimit të kryer dhe pendimi.  

b- Në rast se ka kryer shkelje në dëm të Kolegjit Tempulli, në bashkëpunim me një student të 
një institucioni tjetër, jepet një masë disiplinore e një shkalle më të lartë se ajo e parashikuar 
për shkeljen në fjalë. 

c- Për shkeljet disiplinore të kryera në bashkëpunim, kur fajtori nuk shlyen fajin, çdo pësoni i 
jepet masa që shihet e arsyeshme nga Komisioni Disiplinor. 

 
Neni 20 

Njoftimi dhe zbatimi i masës disiplinore dhe Zbatimi 
 

Masa e dhënë në fund të procedurës disiplinore bëhet e ditur nga Komisioni Disiplinor:  
 
a- Studentit ndaj të cilit është marrë një masë disiplinore,  
b- Prindërve (Nënës ose babait të tij), dhe në mungesë të këtyre të fundit çdo personi të afërm, 
c- Masa disiplinore; nëse është e nevojshme mund t’i dërgohet në formë njoftimi institucionit 

ose degëve te tij.  
Nëse Komisioni Disiplinor nuk përcakton një datë tjetër për hyrjen në fuqi të masës disiplinore, 
atëherë ajo hyn në fuqi në ditën e dhënies së saj. 
 

I. PROCEDURA E ANKESAVE 
 

Neni 21 
 

Procedura e  ankesave ka për qëllim të mbrojë personin dhe studentin nga vendimet e padrejta. 
Personi i pakënaqur me Vendimin me të cilin i është shqiptuar masa disiplinore ka të drejtë 
ankese. Ankesa i drejtohet organit të shkallës së dytë. 
 

2. Emërimi i komisionit të ankesave 
 

Neni 22 
 

Komisioni Disiplinor  do të  emërojë një komisionin të ankesave, të cilin e përbëjnë: Sekretari i 
Përgjithshëm, Dekani dhe Përfaqësues i studentëve.   
Mandati i anëtarëve të komisionit për ankesa do të zgjasë aq sa zgjatë (2 vite) edhe mandati i 
organit i cili e ka emëruar këtë komision. Anëtarët e komisionit të ankesave nuk mund të jenë 
edhe anëtar të komisionit disiplinor të shkallës së dytë. 
 

Neni 23 
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Në rast të konfliktit të interesit anëtari i komisionit të ankesave tërhiqet dhe zëvendësohet për atë 
seancë të veçantë, nëse: 
 
- është në raport menaxhimi drejtues me ankuesin ose është i afërm me atë nga ana familjare. 
- është i implikuar në  incident (ngjarje) që është temë e ankesës. 

 
Neni 24 

 
Shërbimi profesional i organit përkatës do t’i ofrojnë komisionit të ankesave: 
 
- këshilla dhe udhëzime, grumbullimin e dëshmive dokumentuese dhe shpërndarjen e 

dokumenteve të duhura të gjitha palëve;  
- përgatitjen e orarit të seancave shqyrtuese; 
- mbajtjen e procesverbalit të seancave dhe vendosjen e tij në dosjen personale disiplinore. 

 
Neni 25 

 
Paraqitësi i ankesës  duhet të paraqet fakte, argumente  dhe prova të reja duke përmbledhur 
shkurtimisht arsyet për ankesë.  
Seanca për shqyrtimin e ankesave duhet të mbahet sa më shpejt që është e mundur dhe për çdo 
rast jo më vonë se 30 ditë nga dita kur ankesa i është  drejtuar komisionit të ankesave. 
 
Komisioni i ankesave  do të: 
- rishqyrtojë dëshminë,  
- përcaktojë në bazë të dëshmive a duhet ankesa të pranohet,   
- përshkruan masën disiplinore të përmirësimit që duhet të zbatohet. 

 
Komisioni mund të kërkojë prezencën e dëshmitarëve për të dëshmuar për rastin. 
Qëllimi i komisionit të ankesave është që të marrë parasysh dëshminë në ankesë, duke marrë 
dëshmi plotësuese në gjetjen fakteve të bazuara.   

 
Neni 26 

 
Seanca e dëgjimit duhet të kompletohet sa më shpejt që mundet dhe komisioni duhet të vendos 
brenda 60 ditëve prej ditës ku rasti i është paraqitur komisionit.  
Komisioni vendos me shumicën e votave  të anëtarëve. 
Organi përkatës në bazë të propozimit të Komisionit merr Vendim i cili i kumtohet ankuesit 
brenda 5 ditëve nga dita e  marrjes. 
Procesverbali i komisionit të ankesave duhet të vendoset në dosjen e ankesës.  
 

II. DISPOZITAT  PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 27 
 

Për zbatimin e kësaj Rregulloreje kujdeset Këshilli Drejtues i Kolegjit Tempulli. 
Interpretimin e kësaj Rregulloreje e jep Këshilli Drejtues, në bazë të parimeve të përgjithshme të 
interpretimit, gjithmonë duke i jep prioritet zgjedhjes konstruktive dhe pozitive. 

 
Neni 28 

 
Rregullorja hynë në fuqi menjëherë pas nënshkrimit nga ana e Kryetarit të  Këshillit Drejtues. 
Ndryshimi dhe plotësimi i kësaj Rregulloreje mund të bëhet sipas të njëjtës procedurë të 
miratimit. 
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01. Nr. 112 - _____________ më ______________ 
 
Në bazë të dispozitave të Ligjit të punës, Ligjit të Arsimit të lartë në Kosovë dhe neni 66 të 
Statutit të Kolegjit Tempulli, me qëllim të përmbushjes së detyrave dhe punëve, përgjegjësive 
për marrjen e masave në punë, nivelit të pagesës, realizimin e të drejtave në pushimin vjetor dhe 
mungesën nga puna e personelit , përmes bazës së kontratës individuale me organin drejtues të  

Institucionit të arsimit të lartë në Kosovë,  lidhet kjo: 
 

PARA KONTRATË  PUNË 
në mes të 

 
Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”(tani e tutje Kolegji) me seli në 
Prishtinë, rr.Eduard Lir 158, Arbëria të cilin e përfaqëson Dr. Sc. Muhamed Krasniqi, 
Kryetar i Kolegjit Tempulli, në tekstin e mëtejmë punëdhënësi dhe 
__________________________ nga _________________, në tekstin e mëtejmë punëmarrës, 

nën  këto kushte:  
 

Neni 1 
 

Vendi i punës: 
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
Sipas nevojave që paraqiten në Kolegj, Kolegji mban të drejtën e angazhimit të punëmarrësit 
edhe në lendet të cilat i përgjigjen thirrjes që mban ligjëruesi. 
 
DETYRË KRYESORE: 
 
Ligjëruesi i lëndës përkatëse mësimore, zhvillimi i mësimit praktik, konsultimet – këshillimet 
dhe takimet me stafin punues dhe studentët, mbajtjen e provimeve si dhe angazhimin në 
veprimtarinë e hulumtimit për vitin akademik ____________________.  
 
ËSHTË PËRGJEGJËS: 
 
Për kryerjen me kohë të detyrave dhe punëve të ardhura nga Ligji i Arsimit të lartë në Kosovë, 
Ligjit të punës, Statuti i Kolegjit Tempulli, rregulloreve për ushtrimin e profesionit dhe detyrave 
dhe përgjegjësive që rrjedhin nga rregullativa e BE-së dhe praktikave më të mira në funksion të 
ushtrimit të profesionit me cilësi dhe integritet. 
 

Neni 2 
 

Orari i punës për detyrat kryesore të cekura nen nenin 1 është në harmoni me miratimin e orarit 

nga Këshillin Drejtues. 
Neni 3 

 
Niveli i pagesës prej ________ € për muaj caktohet në konsultim me organin drejtues të 
institucionit të lartë arsimor, për punën e përshkruar nën nenin 1. 
 

Neni 4 
 

I punësuari ka të drejtë në pushim vjetor, sipas dispozitave të Ligjit të punës në fuqi. 
 

Neni 5 
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I punësuari ka të drejtë të mungojë nga puna me shpërblim - pagesë në këto raste: 
 
a) Për festa zyrtare dhe fetare; 
b) Pushim për raste familjare dhe 
c) Pushimi i lehonisë (prindëror) 

 
Neni 6 

 
Punëmarrësi ka përgjegjësi disiplinore në rastet e rënda të sjelljes së keqe dhe në rast të mos 
përmbushjes të detyrave të punës (Kodin e Etikës) 
 

Neni 7 
 

Shkëputja e kontratës së punës behet në përputhje dispozitave të nenit 11 pika 11.1 shkronjat 

(a,b,c,d dhe dh) të Ligjit themelor të punës. 

 
Neni 8 

 
Në bazë të kësaj para kontrate punëmarrësi do t’ia filloj punës më _____________ 
 

Neni 9 
 

Palët kontraktuse pajtohen që konfliktet eventuale lidhur me kushtet e kësaj para kontrate t’i 
zgjidhin me mirëbesim. 
 

Neni 10 
 

Kjo para kontratë është hartuar në 2 (dy) kopje identike, një  për punëdhënësin e një për 

punëmarrësin. 
 

 
K O N T R A K T U E S I T 

 
 

   PUNËMARRËSI: ___________________    PUNËDHËNËSI: _____________________ 
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Deklaratë për statusin e mësimdhënësit, të cilët do të përfshihen në listat e mësimdhënësve për 
vitin akademik ____________ në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” me 
seli në Prishtinë. 
 
Duke  u bazuar në dispozitat e Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë, Statutin e Kolegjit të 
Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” dhe Ligjeve dhe akteve tjera që rregullojnë çështjen 
e marrëdhënies së punës  për stafin akademik, jep këtë: 
 

D E K L A R A T Ë 
 
 
Unë ___________________ nga _______________ rruga “_____________________” nr. _____ 
, me titull  _____________________________________, në rast të akreditimit të Kolegjit të 
Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” nga ana e Agjencionit për Akreditim të Kosovës për 
programet  në të cilat unë mund të jem  mësimdhënës  
 
 
deklarojë se do të lidhi Kontratë pune me Kolegjin e Shkencave të Aplikuara 

Teknike“Tempulli”për ligjërimin e lendës përkatëse mësimore, zhvillimin e mësimit praktik, 

konsultimet – këshillimet dhe takimet me stafin punues dhe studentët, mbajtjen e provimeve si 

dhe angazhimin në veprimtarinë e hulumtimeve shkencore për vitin akademik, zhvillimin e 

projekteve, si dhe për çdo punë kërkimore, didaktike, mbajë përgjegjësi autoriale dhe të 

burimore të saj, për periudhën______________ 

 
 
 
Në Prishtinë, me _______________; 
 
Mësimdhënësi : _________________________; 
 
Emri dhe vula: Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” 
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Bazuar në nenin 9, pika 3.7 e Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë, nenit 64 e Statutit të Kolegjit 
të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” (tani e tutje Kolegji Tempulli), me dt. 
19.06.2007, Këshilli drejtues i Kolegjit Tempulli, në mbledhjen e mbajtur me ___________ 
miratoi:    

9. RR E G U LL O R E PËRPËRCAKTIMIN E OBJEKTIVAVE TË KOLEGJIT 
TEMPULLI PËR  PROGRAMIN PUNË – STUDIM 

 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 

Me këtë Rregullore përcaktohen kushtet që studentët të përfitojnë  nga programi punë - studim 
në përputhje me politikat financiare të Kolegjit Tempulli. 
 

II. PUNE – STUDIM 
Neni 2 

 

2.1.   Si pjesë e pakos për ndihmë financiare Kolegji Tempulli u ofron studentëve  mundësi për 
punësim në programin punë – studim si dhe i inkurajon ata në ofrimin e mundësive për angazhim 
për punë vullnetare sipas kushteve të mëposhtme: 
2.1.1 Paga e studentit nuk mund të tejkalojë koston e mësimit. 
2.1.2 Studentëve të angazhuar në këtë program u lejohet të punojnë më së shumti 15 orë në 

javë. 
2.1.3 Përzgjedhja e studentëve bëhet në bazë të aftësive dhe suksesit. 
2.2       Të gjithë studentët kanë të drejtë aplikimi në programin punë - studim, por përparësia do 

t’u jepet studentëve të cilët  dëshmojnë se janë në vështirësi financiare.  
2.3 Përjashtohet mundësia që studentët të punojnë dy vite radhazi në këtë program. 
2.4 Studentët që janë akorduar me bursë apo ndihmë financiare nuk lejohen të punojnë në të 

njëjtin vit akademik. 
2.5 Studentët që dëshirojnë të përfitojnë nga kjo mundësi duhet të paraqesin kërkesë në Qendrën 

e Karrierës. Kjo zyrë është përgjegjëse për njoftimin e vendeve të lira të punës si dhe për 
përpunimin dhe shqyrtimin e kërkesave.  

2.6 Ndërkaq, për studentët të cilët shprehin dëshirën për punë vullnetare, është e nevojshme 
vetëm paraqitja e Kërkesës pranë Qendrës së Karrierës pranë Kolegjit Tempulli. Qendra e 
Karrierës, në bazë të objektivave të saj programore do të shoh mundësinë e angazhimit të tyre 
në punë të cilat i`u përshtatet profilit të studentit. 

2.7 Kërkesat, pasi të përpunohen dhe të shqyrtohen do të dërgohen te pronari për shqyrtim të 
mëtejshëm i cili do të thotë fjalën e fundit për marrjen në punë.   

 
III. DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Hyrja në fuqi 

 
Neni 3 

Kjo rregullore hyn ne fuqi ditën e miratimit të tij nga ana e Këshillit drejtues të Kolegjit 
Tempulli. 
 

Kryesuesi i Këshillit Drejtues 
 

______________________________________  
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Në bazë të nenit 26 të Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë dhe nenit 65 të Statutit të Kolegjit të 
Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” (tani e tutje Kolegji Tempulli) me dt. Këshilli 
Drejtues në mbledhjen e mbajtur me _______________ miratoi: 
 

 
10. RREGULLORE  PËR PROCEDURËN E ZGJEDHJES NË THIRRJE 

MËSIMORE NË KOLEGJIN TEMPULLI 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 

Për punësimin e personelit  të ri akademik me kohë të plotë nga Kolegji Tempulli ndiqen hapat e 
parashikuara më poshtë:  
 
- Përgjegjësi i departamenti përkatës propozon kriteret për vendet e lira të punës që duhet të 

plotësojnë kandidatët për personel akademik me kohë të plotë dhe paraqet kërkesën për 
personel të ri akademik me kohë të plotë për miratim pranë Këshillit të Kolegjit përkatës; 

- Këshilli i Kolegjit vlerëson kërkesat e paraqitura për rekrutim të stafit të ri akademik me 
kohë të plotë dhe kërkesa e miratuar i dërgohet Këshilli për vlerësim;  

- Pas aprovimit nga ana e Këshilli Akademik, kërkesa i dërgohet për miratim Këshillit 
Drejtues.  

- Pas miratimit të kërkesës nga Këshilli Drejtues, i përcillet për ndjekjen e mëtejshme të 
procedurave për shpalljen e vendeve të lira të punës, Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Zyrës 
ligjore.  

 
Kjo e fundit publikon vendet e hapura në ueb-in e KT dhe pranë Zyrës ligjore;  
Përzgjedhja e kandidatëve, nëpërmjet vlerësimit të dosjeve të aplikimit, bëhet nga një komision i 
përbërë nga Dekani i Kolegjit përkatës, Përgjegjësi i Departamentit si dhe Sekretari i 
përgjithshëm. 
Përgjegjësi i Burimeve Njerëzore ndjek procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve pa të drejtë 
vote dhe në rast konstatimi të parregullsive në procedurë, përpilon relacionin përkatës drejtuar 
Dekanit dhe Këshilli Akademik.  
Kriteret e vlerësimit që do të ndiqen janë të përcaktuara në një rregullore të veçantë;  
Komisioni analizon përshtatshmërinë e aplikimit me vendin e lirë të punës dhe vendimin e 
miratuar me shumicë të thjeshtë ia paraqet për aprovim Këshilli Akademik;  
Vendimi i marrë nga Këshilli Akademik i dërgohet për miratim përfundimtar Këshillit Drejtues.  
Për punësimin e personelit  të ri akademik me kohë të pjesshme nga KT vlerësohet CV e stafit 
dhe dokumentacioni i kërkuar nga Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Zyra ligjore, nga 
Departamentet përkatëse ose Dekani i Kolegjit Tempulli. 
Me këtë rregullore përcaktohen kriteriumet unike dhe procedura për zgjedhje në thirrje mësimore 
në Kolegjin Tempulli. 
Aktiviteti mësimor dhe kërkimore-shkencor në Kolegje bëhet nga persona të zgjedhur në thirrje 
mësimore. 
Aktivitet të arsimit të lartë mund të bëj personi i zgjedhur në thirrje mësimore shkencore 
përkatësisht  thirrje mësimore, për kohën për të cilën është zgjedhur. 
 

Neni 2 
Konflikti i interesave 

 
Personeli i Kolegjit Tempulli duhet të evitojnë situata që krijojnë konflikte midis institucionit 
dhe interesave të tyre, po ashtu dhe institucioneve të tjera. Në rast të kundërt, merren masat 
disiplinore të përcaktuara në këtë Rregullore. 
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Neni 3 
Vlerësimi i performancës 

 
Vlerësimi i performancës së stafit kryhet duke u bazuar mbi kriteret:  
 

1. Veprimtaritë në të cilat angazhohet personeli akademik në Kolegjin Tempulli janë: 
a) mësimdhënia; 
b) kërkimi shkencor  
c) përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie;  
d) angazhimi në projekte; 
e) mbështetja për institucionin. 

 
2. Vlerësimi i performancës së personelit  akademik bazohet në veprimtarinë e çdo anëtari të 
stafit akademik të pasqyruar në planifikimin e veprimtarive të personelit akademik, në vlerësimin 
që bëjnë studentët për lektorin në përfundim të një disipline, si dhe në vetëvlerësimin që bën 
Kolegji Tempulli nga Zyra për sigurimin e Cilësisë. 
Vlerësimi i performancës së stafit akademik bëhet dy herë në përfundim të semestrave brenda 
çdo viti akademik, sipas formularit përkatës të vlerësimit. 
 

2. Këshilli Akademik është organi që vlerëson performancën vjetore të stafit akademik. 
 

Neni 4 
Kriteret dhe Procedurat për Promovimin e Stafit Akademik 

 
Kolegji Tempulli përdor një proces të përberë nga disa faza për promovimin e stafit 
akademik. Çdo vit, njësitë akademike përcaktojnë se cilët anëtarë të Kolegjit duhet të 
konsiderohen për promovim. Për çdo individ të rekomanduar për promovim, Dekani duhet 
të përgatisë dokumentacionin mbështetës që shpjegon rekomandimin dhe ta paraqesë atë 
për vendimmarrje në Këshilli Akademik.  
Departamentet duhet të jenë takstativ në rekomandimet e tyre, duke vlerësuar me saktësi çdo 
kriter dhe dokumentacion të paraqitur. 
 

Neni 5 
Promovimi i karrierës së stafit akademik 

 
Stafi akademik ka të drejtë të kërkojë ose të përfitojë promovim të karrierës me plotësimin e 
kritereve akademike të përcaktuara nga Kolegji Tempulli.  
Mundësitë për promovim të karrierës akademike janë pozicionet e autoriteteve drejtuese: 
Përgjegjës departamenti; Dekan, Prodekan dhe Drejtor.  
Nisur nga një performancën e lartë akademike dhe mbështetur në rregulloret e institucionit, 
anëtarët e stafit akademik kanë të drejtë të përzgjidhen për promovim akademik brenda njësive 
bazë dhe njësive kryesore akademike.  
Propozimin për këtë detyrë e bën vetë i interesuari ose çdo anëtar i stafit brenda njësisë përkatëse 
ndërsa miratimi kalon në aprovimin e hierarkisë institucionale deri në Këshillin Drejtues. 
 

II. Titujt  
Neni 6 

 
Kriteriumet për zgjedhje në titull mësimor Profesor: 

 
Ky titull është i përhershëm dhe për arritjen e këtij titulli kandidati duhet të ketë këto 
kualifikime:  
 
- Të ketë gradën e doktorit të shkencës;  
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- Të tregojë nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë shkencore për lëndën që 
dëshmohet me:  

- Një numër të rëndësishëm të monografive, teksteve mësimore, publikimeve në revista 
ndërkombëtare shkencore ose artistike me më së paku 3 punime kryesore të publikuara në 
revista shkencore ose artistike ndërkombëtare, si autor i parë ose korrespodent;  

- Pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe ndërkombëtare;  
- Krijime a punime te njohura në fusha të caktuara të cilat ofrohen nga Kolegji Tempulli ose 

fusha më të gjera;  
- Në mënyrë të veçantë duhet të ketë kontribuar në zhvillimin e kulturës dhe të artit;  
- Përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme;  
- Aftësi të lartë arsimore dhe mësim dhënësve përmes praktikës së arsyeshme;  
- Aftësi për udhëheqje akademike;  
- Udhëheqje të temave master dhe të doktoratës.  

 
Kriteriumet për zgjedhje në titull mësimor Profesor asistent 

 
Për titullin e Profesorit asistent kandidati duhet t’i plotësojë këto kushte:  
 
- Të ketë gradën e doktorit të shkencës ose së paku të jetë kandidat për studime të doktoratës;  
- Të siguroj një raport nga komisioni recensues për këtë thirrje. Komisioni përbëhet prej tre 

mësimdhënësve me thirrje të doktorit dhe me përvojë të dëshmuar në mësimdhënie. 
- Të ketë prezantim në dy ose më shumë konferenca ndërkombëtare ose së paku një punim 

kryesor të publikuar dhe të shqyrtuar në revista ndërkombëtare, si autor i parë ose 
korrespodent;  

- Të tregojë aftësi për mësimdhënie; 
- Të ketë së paku tri vite përvojë pune në procesin mësimor në Arsimin e lartë;  
- Të gjitha emërimet për tituj si dhe kohëzgjatja e punësimit është për 4 vite; 
- Të ketë përvojë afatgjatë në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme;  
- Të zotëroj aftësi të lartë arsimore dhe mësimdhënëse përmes praktikës së arsyeshme;  
- Të demonstroj aftësi për udhëheqje akademike; 
- Të realizoj udhëheqje të temave master dhe të doktoratës. 

 
Kriteriumet për zgjedhje në titull mësimor Ligjërues 

 
Si ligjërues mund të zgjidhet personi i cili ka kryer studime post-diplomike në lëmine shkencore 
në të cilën zgjidhet dhe tregon aftësi për punë mësimore, aftësi të lartë profesionale, si dhe pësoni 
i cili ka kryer arsimim të lartë përkatës, zotëron problemet e disiplinës së vet dhe ka përvojë në 
mësimin praktik 
 

Neni 7  
Kriteriumet për zgjedhje në titull të Asistentit 

 
Si asistent i ri mund të zgjidhet personi i cili ka të kryer arsimim të lartë përkatës me notë 
mesatare së paku 8.00, zotëron një nga gjuhët botërore dhe tregon aftësi për punë mësimore - 
shkencore, mësimore - profesionale dhe tregon interes të posaçëm për lëmine, përkatësisht 
lëndën për të cilën zgjidhet. 
 
Si asistent mund të zgjidhet personi i cili ka të kryer studime post-diplomike, 
magjistraturë/Master në lëmine shkencore përkatëse, zotëron një nga gjuhët botërore dhe tregon 
aftësi për aktivitet mësimor shkencor. 
Zgjedhja në thirrje mësimore - shkencore bëhet në mënyrë periodike. 
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Neni 8 
Afatet për të cilët bëhet zgjedhja 

 
Ligjëruesi zgjidhet në afat pret 5 vitesh. 
 
Asistenti i ri zgjidhet ne afat prej 3 vitesh, me te drejte rizgjedhjeje ne afat prej 2 vitesh. 
 
Asistenti zgjidhet ne afat prej 3 vitesh, me te drejte rizgjedhjeje edhe Për një afat. 
 

Neni 9 
Procedura e zgjedhjes 
Konkurs për zgjedhje 

 
Vendim për hapjen e procedurës për zgjedhje në thirrje, në rast se zgjedhja bëhet për herë të 
parë, e sjell Komiteti mësimor dhe shkencor. 
Vendim për shpalljen e konkursit për zgjedhje të personave të zgjedhur sjell Dekani gjashtë muaj 
para kalimit të kohës në të cilën janë zgjedhur. 
Konkursin për zgjedhje e shpall Dekani. 
Zgjedhja në thirrje mësimore bëhet nëpërmjet konkursit publik të shpallur në mjetet e informimit 
dhe ne ueb-faqen e Kolegjit Tempulli. 
Konkursi zgjat 15 ditë nga dita e shpalljes. 
Konkursi duhet të përmbajë lëmine që i takon veprimtarisë përkatëse mësimore shkencore, për të 
cilën zgjedhat kandidati, afatin si dhe kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për zgjedhje. 
Procedura për konkursin për zgjedhje mësimore në Kolegj zgjat 3 muaj. Një dite pas përfundimit 
të konkursit fillon procedura e lartpërmendur.   
 

Neni 10 
Zgjedhje e parakohshme në thirrje më të lartë  

 
Kandidati në thirrje mësimore mund të zgjidhet në thirrje më të lartë në lëmine e njëjtë 
mësimore-shkencore edhe para kalimit të afatit për të cilin është zgjedhur, nëse i plotëson kushtet 
për zgjedhje të parapara me këtë rregullore: nëse ka kaluar së paku gjysmën e kohës në thirrjen 

qe ka, tregon sukses te veçante në procesin mësimor, punën shkencore në lëmine gjegjëse, 

respektivisht në punën profesionale akademike dhe nëse ka kontribuar veçanërisht në aplikimin 

dhe zbatimin e veprimtarisë shkencore në lëmine për të cilën është zgjedhur. 

Iniciativë për avancim të parakohshëm të kandidatit marrin së paku Kolegji nga veprimtaria e 
njëjtë mësimore shkencore për ku bëhet zgjedhja, me propozim të arsyetuar me shkrim, ku 
veçanërisht potencohen rezultatet e mira të kandidatit. 
Nëse në kuadër të Kolegjit nuk ka njësi organizative nga ajo veprimtari mësimore shkencore, 
iniciativën për avancim të parakohshëm mund ta marrë njësia organizative nga organizata tjetër e 
arsimit të lartë në kuadër të Kolegjit. 
Pas iniciativës së arsyetuar për nisjen e procedurës për avancim të parakohshëm do të vendosë 
Këshilli i Kolegjit Tempulli. 
Zgjedhjen e kandidatit në thirrje mësimore dhe thirrje e bën Komiteti Mësimor dhe Shkencor i 
Kolegjit Tempulli, në bazë të vlerësimit të referatit të komisionit për recension. 

 
Neni 11 

Komisioni recensues 
 

Komisionin recensues e formon Këshilli i Kolegjit Tempulli në afat jo më vonë se 30 ditë nga 
dita e përfundimit të afatit për paraqitjen e kërkesës se kandidatit. 
Dekani në afat pret 8 ditëve i lajmëron anëtarët e Komisionit recensues për formimin dhe 
përbërjen e komisionit recensues. 
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Komisioni recensues përbëhet nga jo më pak se tre anëtarë. Anëtarët e komisionit recensues 
mund të jenë nga Kolegjet ku bëhet zgjedhja dhe nga Universitetet apo Kolegjet tjera ne vend 
dhe jashtë vendit. 
 
Anëtarët e komisionit recensues nuk mund të jenë në thirrje më të ulët se thirrja për të cilën 
konkurron dhe zgjidhet kandidati.  
Anëtarët e komisionit recensues mund të jenë edhe personat të pensionuar me thirrje mësimore 
shkencore, thirrje ne profesor te rregullt të cilët i plotësojnë kushtet nga kjo Rregullore. 
Më shumë se gjysmën e anëtarëve të komisionit recensues e përbëjnë personat në thirrje 
mësimore shkencore dhe mësimdhënës te po të njëjtës lëmi, ndërsa anëtarët tjerë mund të jenë të 
drejtimeve të përafërta mësimore shkencore. 
Afërsinë e përcakton Këshilli i Kolegjit Tempulli, në bazë të veprimtarisë shkencore dhe 
disiplinave të përcaktuara nga Kolegji Tempulli. 
Komisioni recensues ofron referat për të gjithë kandidatët e paraqitur  dhe propozon njërin nga 
kandidatët që i plotëson kushtet për zgjedhje në thirrje dhe i propozon thirrjet  në të cilën mund 
të zgjidhet. 
Komisioni recensues është i obliguar të dorëzoje referat në afat prej 60 ditëve nga dita e pranimit 
të aktvendimeve për zgjedhjen e anëtarëve të vet dhe te dokumentacionit. 
Nëse komisioni recensues nuk dorëzon referat në afatin e caktuar, formohet komision i ri 
recensues. 
Propozimin e ri për formimin e komisionit recensues  e ofron dekani. 
Komisioni recensues propozimin për zgjedhje të kandidatit e aprovon nga shumica e votave nga 
numri i përgjithshëm i anëtarëve. 
Nëse komisioni recensues nuk ka propozim, formohet komision i ri recensues. 
Referatet e komisionit recensues përmbajnë: 
 
 të dhëna biografike të kandidatit, vlerësimin e të arriturave shkencore, profesionale, mësim 

dhënësi dhe të arritura tjera të kandidatit të cilat janë me rëndësi për përcaktimin e kushteve 
për zgjedhje në thirrje, 

 të dhëna për shpalljen e punimeve shkencore dhe profesionale nga vlerësimet e atyre 
punimeve, 

 si dhe propozim për zgjedhjen e kandidatit në thirrje të caktuar. 
 

Referati, respektivisht raporti shpallet në gjuhën shqipe dhe në atë angleze. 
 
Nëse ekzistojnë mendime të ndara të anëtarëve të komisionit recensues nga propozimi për 
zgjedhje të kandidatit, mendimet së bashku me referatet shpallen në buletinin e Kolegjit 
Tempulli. 
 
Kolegji Tempulli është i obliguar ta publikoje referatin e komisionit recensues në buletinin e 
Kolegjit Tempulli jo më pak se 15 ditë nga dita e zgjedhjes. 
 
Nëse në konkurs paraqiten kandidate të cilët nuk i plotësojnë kushtet për zgjedhje në thirrje 
adekuate, komisioni recensues konstaton mosplotësimin e kushteve dhe për ketë e njofton 
Këshillin e Kolegjit Tempulli. 
 
Në afat prej 15 ditësh nga dita e publikimit të referatit nga Komisioni recensues në buletinin e 
Kolegjit Tempulli, personat e interesuar (pjesëmarrës në procedure, punëtorë mësimore-
shkencor, mësimdhënës dhe bashkëpunëtor nga Kolegjet  dhe nga lëmit përkatëse mësimore 
shkencore të institucioneve të arsimit të lartë) mund të dorëzojnë kundërshtim referateve të 
shpallura për zgjedhje në thirrje mësimore shkencore, mësimore dhe thirrje bashkëpunëtori. 
 
Kundërshtimi i dorëzohet komisionit recensues nëpërmjet Dekanit.  
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Komisioni recensues jep përgjigje ndaj kundërshtimit në afat prej 7 ditësh. Kundërshtimi dhe 
përgjigja ndaj kundërshtimit shpallen në buletinin e Kolegjit Tempulli dhe i dorëzohen Këshillit 
te Kolegjit Tempulli 7 ditë para vendosjes për referatin për zgjedhje në thirrjen adekuate. 
 

Neni 12 
Vendosja për zgjedhje 

 
Komiteti Mësimor dhe Shkencor i Kolegjit Tempulli procedon dhe voton zgjedhjen e 
kandidatëve për thirrje mësimore - shkencore nëse janë prezentë dy të tretat e anëtarëve të 
Këshillit  me të drejtë vote. 
Punonjësi mësimor shkencor i Kolegjit zgjidhet nëse fiton shumicën e votave të anëtareve të 
Komiteti Mësimor dhe Shkencor e të drejtë vote. 
Nëse gjatë zgjedhjes punonjësi mësimor - shkencor dhe bashkëpunëtori për thirrje më të lartë 
nuk e fiton shumicën e duhur te votave, atëherë i njëjti mbetet në thirrjen që  ka. 
 

Neni 13 
Personat që nuk janë zgjedhur 

 
Kandidati që nuk zgjedhat, ka të drejtë ankese në afat prej 8 ditësh nga dita e njoftimit për mos 
zgjedhje. Ankesa i drejtohet Komisionit të formuar nga Këshilli. 
Komisioni i formuar nga Këshilli, në afat prej 30 ditëve nga pranimi i ankesës së kandidatit, 
formon komision tre anëtarësh me tituj profesorë, nga të cilët, dy do te jenë nga lëmi e njëjtë ose 
e përafërt mësimore shkencore. 
Komisioni në afat prej 30 ditësh, dorëzon raport deri te Këshilli me vlerësim për zgjedhjen dhe 
arsyetimin e zgjedhjes. 
 
Komisioni mund të propozoje që kandidati të zgjidhet në thirrje ku më parë ka qenë i zgjedhur, të 
propozoje të zgjidhet në thirrje për të cilën ka konkurruar kandidati ose të propozoje që të 
përkrahet vendimi i Këshillit. 
Vendimi i Komisionit është përfundimtar. 
 

Neni 14 
Ndërprerje e parakohshme e zgjedhjes 

 
Kandidatit të zgjedhur në thirrje mësimore mund t’i ndërpritet marrëdhënia e punës edhe para 
kalimit të afatit për të cilin është zgjedhur, në kushte dhe procedurë të përcaktuar me Statutin e 
Kolegjit Tempulli. 
 
Iniciativë për ndërprerje të parakohshme të zgjedhjes merr dekani i Kolegjit, organi i njësisë së 
brendshme organizative, ose së paku 5 punonjës shkencor - mësimor. 
 
Ketë iniciativë e shqyrton Këshilli i Kolegjit Tempulli. 
 
Nëse Këshilli i Kolegjit Tempulli e pranon iniciativën, formon komision të përbërë nga tre 
profesorë të rregullt, ku dy janë nga drejtimi përkatës mësimor-shkencor ku është zgjedhur 
kandidati, me detyrë të përgatisë raport ne baze të të cilit do të përgatitet vendim për ndërprerje 
të parakohshme të zgjedhjes. 
 
Vendimi i Komisionit për ndërprerje të parakohshme të zgjedhjes publikohet në buletinin e 
Kolegjit Tempulli. 
 
Dispozitat e kësaj Rregulloreje për procedurën për zgjedhje në thirrje në mënyrë adekuate 
zbatohen edhe për procedurën për ndërprerje të parakohshme të zgjedhjes. 
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III. DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

Neni 15 
 
Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Rregulloreje bëhen sipas procedurës së miratimit kurse 
iniciativën për ndryshimet e Rregullores mund t’i paraqesë 1/3 e anëtarëve të Komitetit Mësimor 
dhe Shkencor, Dekanit dhe Këshillit Drejtues të Kolegjit Tempulli. 
 
Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij nga Këshilli Drejtues. 

 
 
 

                                                                                KËSHILLI DREJTUES 
 

                                                                                ______________________ 
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11. KORNIZA RREGULLATIVE PËR SIGURIMIN DHE MENAXHIMIN E 
CILËSISË 

 
            Preambula 

 
Ngrija, përfshirja dhe promovimi i cilësisë është në qendër të të gjitha aktiviteteve të Kolegjit 
Tempulli, por në veçanti fokusohet në ngritjen e standardeve, duke njohur arritjet dhe 
promovimin e një kulture pozitive, transparente, llogaridhënëse si dhe bashkëpunuese e 
bashkëvepruese. 
 
Korniza rregullative e cilësisë, siguron mbulimin e të gjitha organizimeve dhe organet, 

personelin, studentët si dhe palët e interesuara brenda institucionit siç i mbulon edhe aktivitetet 

e nën-kontraktuara nga jashtë.  
 
Qëllimet janë që:   
 
- të promovohet një kulturë në të cilën çdo Kolegj, departament dhe personi e sheh 

përmirësimin e cilësisë si përgjegjësi personale dhe kolektive;  
- të mbrohet integriteti dhe liria akademike dhe të jemi vigjilent kundër mashtrimit akademik;  

- të zhvillohen strategji, politika, procedura, procese dhe iniciativa të cilat mbështesin një cikël 
efektiv të planifikimit, të implementimit, monitorimit dhe të përmirësimit - dhe të cilat e 
marrin parasysh kontekstin e jashtëm; 

- të dizajnohen, të zhvillohen, të akreditohen dhe rregullisht të rishikohen, brenda dhe jashtë, 

të gjitha programet studimore në përputhje me standardet ligjore dhe me praktikat më të 

mira në këtë fushë;  

- pikësynimi ynë është që gjithashtu të sigurohemi se rezultatet e pritura nga të mësuarit dhe 
nga praktika e vlerësimit janë të përshtatshme për qëllimet tona;  

- të përkrahen mësimdhënia dhe mësim-nxënia efektive e cila e kombinon qasjen që udhëhiqet 

nga hulumtimi, me studentët në qendër;  

- përdoren të dhëna, materiale tjera analitike dhe udhëzime për praktikën e mirë, për t’u 
siguruar se vlerësimet dhe vendimet janë të hapura, transparente dhe të mbështetura në 
mënyrë të qartë, me informacion relevant;  

- të sigurohemi se raportet dhe vlerësimet e rëndësishme, duke përfshirë këtë kornizë, të jenë 
publikuara; 

- të përdoren në mënyrë më të mirë standardet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe praktikat më 
të mira, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me trendet në hapësirën evropiane të arsimit të lartë, 
Standardet e Bolonjës dhe Udhëzimet (shih ESG 15, standard, pjesa 1.1.1);  

- të ndahen dhe të shpërndahen informacionet dhe vendimmarrjet me të gjithë stejkholderët, 

me qëllim që të sigurohemi se janë përfshirë të gjithë, se arritjet njihen dhe shpërblehen dhe 

se do të ketë menaxhim efektiv të përformancës, përfshirë edhe nën përformancën. 

 

Kur krijohen, zhvillohen, implementohen, monitorohen cilësitë dhe kur bëhet vlerësimi i 
politikave, procedurave, strukturave dhe iniciativave të cilësisë, Kolegjit do të ketë një qasje të 
integruar duke përfshirë këtu edhe sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë së përcaktuar si vijon:  
Sigurimi i cilësisë fokusohet në çështjet akademike siç janë: 
 
- hartimi kurrikulave,  

- akreditimi i programeve,  

- rishikimi i brendshëm dhe i jashtëm,  

- standardet akademike dhe etike.  

 
Këtu gjithashtu përfshihen mësimdhënia dhe nxënia dhe lidhen përafërsisht me ato shërbime të 
cilat drejtpërsëdrejti i mbështesin studentët, siç janë biblioteka, Shërbimi për studentë dhe 

Qendra e karrierës.  
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Menaxhimi i cilësisë ka për objektiv zhvillimin efektiv, implementimin dhe monitorimin e 
objektivave dhe të procedurave dhe cilësinë e seksioneve administrative dhe të shërbimeve.  
Struktura e brendshme e sigurimit të cilësisë dhe rolet Kolegjit rregullisht e mirëmban dhe 
rishikon strukturën e brendshme të cilësisë për t’u siguruar se ajo është e përshtatshme për 
qëllimin. 
 
Kjo përfshin njësitë dhe rolet e mëposhtme:  
 
- Këshilli i Kolegjit e miraton planin strategjik pesë vjeçar në të cilin sigurimi dhe menaxhimi i 

cilësisë janë pjesë të rëndësishme. Ai ka përgjegjësinë përfundimtare për qeverisje. 
Gjithashtu ai e miraton Raportin e vetëvlerësimit trevjeçar. 

 
- Sekretari i përgjithshëm dhe Dekani udhëheqin me çështjet e sigurimit të cilësisë nëpërmjet 

Zyrës për sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë (ZSC) dhe ai/ajo është përgjegjës ndaj 
Këshillit.  

 
- Komisioni përbëhet nga Dekani, Sekretari i përgjithshëm, Prodekani për çështje akademike, 

dhe koordinatorët me rotacion dy vjeçar nga zyra për sigurimin e cilësisë. 
 
- Mbështetja teknike sigurohet nga zyrtari për sigurimin e cilësisë.  
 
- Komisioni takohet së paku dy herë gjatë vitit akademik për të pasur një vështrim dhe për të 

siguruar një drejtim të përgjithshëm.  
 
- Këshilli Akademik – e emëron Komisionin e vetëvlerësimit dhe e aprovon raportin trevjeçar 

dhe progres raportin vjetor.  
 
- Gjithashtu, Këshilli Akademik ka autoritet vendimmarrës dhe për këtë arsye mbikëqyr 

cilësinë edhe mbi një sërë çështjesh tjera akademike, siç janë miratimi i rregulloreve 

akademike studimore, konkursi për regjistrimin studentëve, akreditimi i programeve 

studimore dhe promovimi në titull mësimor-shkencor specifik.  
 
- Komisioni i vetëvlerësimit, i cili është emëruar nga Këshilli Akademik, është përgjegjës për 

përpilimin e Raportit të vetëvlerësimit trevjeçar të gjerë të Kolegjit Tempulli në përputhje me 
kriteret dhe me procesin e kërkuar. 

 
- Ky komision përdor edhe raportet e vetëvlerësimit të Kolegjit dhe ofron përditësime vjetore 

të progresit.  
 
- Ekipi përfshin stafin e Kolegjit Tempulli, studentët dhe stejkholderët e jashtëm, ekspertët e 

jashtëm.  
 
Ata i analizojnë të dhënat relevante, diskutojnë për çështjet e cilësisë, për programet që do të 

akreditohen dhe sigurojnë këshilla, propozime dhe rekomandime për Kolegjin, Këshilli 

Akademik ose organet tjera të Kolegjit ashtu siç është e nevojshme për përmirësim. Ata ofrojnë 

analiza,  reflektime, për ta përkrahur Plan veprimin vjetor të njësisë, dhe për Raportin 

institucional trevjeçar, Raportin e vetëvlerësimit.   
Komiteti mësimor shkencor – është organ profesional i Kolegjit dhe këshillëdhënës për dekanin, 
çështjet akademike dhe ato të sigurimit të cilësisë. 
Kolegjiumi përbëhet nga drejtorët/përgjegjësit e shërbimeve administrative.  
Në këtë organ diskutohen çështje të rëndësishme të cilësisë në mënyrë të rregullt, nën drejtimin e 
sekretarit të përgjithshëm.  
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Zyra për sigurimin e cilësisë koordinon funksionimin e aktiviteteve dhe proceseve të sigurimit 
të cilësisë, anketat e vlerësimit nga studentët dhe të aktiviteteve qendrore të trajnimit.  
I mbështet ekipet e cilësisë udhëheq me iniciativat specifike të cilësisë, sigurohet që informacioni 

të shpërndahet dhe kultura pozitive e cilësisë të promovohet nëpërmjet një sërë mekanizmash të 

komunikimit.  

Ekipi Sigurimit dhe Menaxhimit të Cilësisë emërohet nga Sekretari i përgjithshëm. Punon 
për krijimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit të menaxhimit të cilësisë në Kolegj. 
 
Kontributi i studentëve për rritjen e cilësisë – Përfaqësuesit e studentëve marrin pjesë në 
Këshillin akademik, në komitetin e Etikës, Trupën e Partnerëve, ekipin e vetëvlerësimit, 
këshillin e studentëve, ekipet e cilësisë ftohen rregullisht për të siguruar të dhëna dhe 
monitorim të aktiviteteve të Kolegjit dhe sesione të trajnimit. 
 
Të gjitha programet janë të dizajnuara dhe të (ri) akredituara në pajtim me Ligjin për arsimin e 

lartë, Kornizën kombëtare të arsimit dhe procesin e menaxhuar nga Këshilli Nacional i 

Akreditimit dhe Vlerësimit.  

 
Në mënyrë institucionale, ky proces mbikëqyret nga Pro-dekani për çështje akademike.  
 
Dekani i Kolegjit është përgjegjës për koordinimin e dizajnimit apo të ri akreditimit të 
programeve.  
 
Ky proces përfshin edhe Këshillat e Kolegjit për bashkëpunim dhe mirëbesim publik, të cilat 
përbëhen nga stejkholderët e jashtëm, studentët dhe nga stafi.  
 
Kjo ka për qëllim që të sigurojë një vlerësim objektiv të caqeve dhe objektivave të programeve 
në lidhje me tregun e punës dhe me përfitimin shoqëror.  
 
Kolegji garanton lirinë akademike për anëtarët e Kolegjit në të dyja rrafshet - hulumtim dhe 
mësimdhënie.  
 
Me qëllim që të mbështeten standardet e përgjithshme të cilësisë së notimit/vlerësimit, Kolegji ka 
krijuar një arkiv të provimit i cili monitorohet për përputhshmërinë dhe për cilësinë.  
 
Kolegjet inkurajohen ta praktikojnë monitorimin dhe vlerësimin e kryqëzuar nga kolegët. 
Anëtarët e Kolegjit gjithashtu nxiten për t’i përdorur rubrikat për vlerësim të provimeve.  
 
Rregulloret për ciklet e studimit, formulari për raportim të plagjiaturës dhe rregullorja për 
masa disiplinore japin udhëzime të qarta lidhur me ruajtjen e integritetit akademik.  
 
Rregullorja për hulumtim shkencor, rregullorja për promovim të titullit shkencor dhe zbatimi i 
bazës së të dhënave për hulumtim, në kombinim me rregulloret e lartpërmendura, japin të njëjtat 
udhëzime për stafin.  
 
Një analizë vjetore e të dhënave nga notimi/vlerësimi kryhet si pjesë e monitorimit të cilësisë. 
 
Sigurimi i cilësisë institucionale Me qëllim që të zhvillojë një kulturë pozitive të cilësisë, t’u 
përgjigjet ndryshimeve dhe nevojës për përmirësim, Kolegji përdor një gamë të mekanizmave të 
brendshëm vlerësues, duke i përfshirë, por duke mos u kufizuar, në pikët në vijim:  
 
- Cilësia e mësimdhënies dhe nxënies ruhet dhe zhvillohet përmes skemës së vëzhgimit të 

mësimdhënies, vlerësimeve vjetore të studentëve, vlerësimit individual të stafit dhe mundësive 

për zhvillim profesional.  
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- Procedura vjetore për vlerësimin e stafit është një mjet i rëndësishme për vlerësimin e 

përformancës individuale, si bazë për rinovim të kontratës, për përparim dhe promovim.  

 

- Kjo është mbështetur nga rregulloret dhe procedurat për kompetencë, për ankim, për orarin 

e punës dhe për masa disiplinore. 

 

- Kolegji operon me kontratën për menaxhim të përformancës për stafin akademik, lidhur me 

rezultatet e hulumtimit.  

 

- Ekziston edhe një skemë vjetore për shpërblim të kontributit të dhënë në nxënie dhe 

mësimdhënie.  

 

- Ekipi i Zyrës për Sigurimin dhe Menaxhimin e Cilësisë (ZSMC) standardet për politikat dhe 

procedurat mbikëqyren nga ekipet e auditimit të brendshëm të trajnuar në baza vjetore dhe 

miratohen nga agjencitë e jashtme për ISO vlerësim.  

 

- Financat e Kolegjit  janë të monitoruara nga auditimi i brendshëm dhe nga një zyrë e 

auditimit të jashtëm e cila është akredituar. 

 

- Niveli i plotësimit të normave të anëtarëve të stafit dhe të studentëve shqyrtohet nëpërmjet 

vlerësimit nga studentët dhe nëpërmjet anketave për nivelin e plotësimit të normave nga stafi.  

 

- Kolegji operon procedurën e ankimit nga studentët dhe mbështet përfaqësuesin e zgjedhur 

studentor në punën e tij. 

 

- Në nivel institucional dhe në nivel të njësive, njësitë akademike dhe administrative u japin 

përparësi dhe i artikulojnë anët e forta, të dobëta dhe prioritetet në plan-veprimet të cilat 

udhëhiqen gjerësisht, shpërndahen dhe përdoren në mënyrë aktive. 

 

- Kolegji ofron trajnime të rregullta të stafit, të përgjithshme dhe të veçanta, dhe mbështet 

stafin me kërkesa për kualifikim, publikim të hulumtimit dhe mobilitetit.  

 

- Sigurimi i jashtëm i cilësisë me qëllim që të zhvillojë një kulturë të cilësisë, Kolegji përshtatet 

me kërkesat përkatëse ligjore dhe përdor një gamë të mekanizmave të jashtëm vlerësues për 

ta zhvilluar praktikën e shkëlqyer, duke i përfshirë, por duke mos u kufizuar në pikët në vijim:   

 

- Në përputhshmëri më Ligjin për arsim të lartë, Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve. dhe 

ligjet tjera relevante.  

 

- Kjo përfshin bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit dhe agjencitë që kanë të bëjnë me këtë 

veprimtari dhe me sigurimin e Cilësisë, me theks të veçantë në përdorimin e tyre, me qëllim 

të zgjerimit të praktikës së mirë;  

 

- Vlerësimin e jashtëm përmes ekspertëve të jashtëm, të cilët siguron vlerësim objektiv të 

jashtëm për një cikël vlerësimi fillestar dhe pasues (vlerësimi fillestar dhe pasues tani kanë 

përfunduar); 

 

- Vlerësuesit e jashtëm të programeve studimore bëjnë rishikimin e programeve për një cikël 

4-6 vjeçar me qëllim që t’u sigurojnë Kolegjit/njësive akademike analiza dhe rekomandime 

për ta mbështetur zhvillimin e tyre;  

 

- Standardet ISO të jashtme aplikohen me rivlerësimin vjetor, në mënyrë që ta verifikojnë 

efektivitetin e politikave dhe të procedurave;  
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- Pjesëmarrje në projektet e TEMPUS dhe ERASMUS, në konferenca dhe forume të tjera dhe 

shqyrtim aktiv dhe të rregullt të trendëve dhe të praktikave më të mira të promovuar në 

shkallë ndërkombëtare. 

 

- Informim i stafit, studentëve dhe stakejholderëve Kolegji siguron që informacioni i publikuar 

në lidhje me dispozitat e tij është i përshtatshëm për qëllimin që ka, është i arritshëm, i 

besueshëm dhe bëhet në të gjitha gjuhët që përdoren në nivel të Kolegjit.  Ky proces 

mbikëqyret nga Zyra për informim. Të dhënat relevante rishikohen rregullisht me qëllim 

përmirësimi.  

 

- Ndikimi i deklaratës për barazi Kjo rregullore zbatohet në përputhje me parimet e 

përkushtimit të Kolegjit për barazi dhe diversitet, të përmbledhura në Deklaratën e misionit.  

 

- Kjo përfshin trajtim të drejtë dhe të barabartë për të gjithë të punësuarit dhe shfrytëzuesit e 

shërbimeve të Kolegjit, respektimin e diversitetit dhe zbatimin e politikës së Kolegjit për 

përdorimin fleksibël të gjuhëve.  

 

- Rregullorja për mundësi të barabarta dhe Rregullorja për masa disiplinore për stafin dhe 

për studentët e mbështesin Kolegjit në trajtimin e diskriminimit, në sigurimin e respektit, të 

mundësive të barabarta dhe të lirisë akademike.  

 

PJESA E II-të 
 
Në përputhje të plotë me Standardet dhe udhëzimet për sigurimin e cilësisë në Hapësirën 
Evropiane të Arsimit të Lartë, Shtator 2017; në pjesën e V-të të Manualit të AKA-së mbi 
procesin e Akreditimit në IAL- të, pjesa e Kodit të Etikës për sigurimin Cilësisë; nenin 7 dhe 
nenit 15, datë 29 gusht 2011 të Ligjit “Për arsimin e lartë në Kosovë, si dhe nenin 10 të Kolegjit 
të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”(tani e tutje Kolegji Tempulli), Këshilli Drejtues i 
Kolegjit Tempulli) me dispozitat mbi kontrollin dhe vlerësimin e cilësisë në Kolegjin Tempull 

 
Qëllimi 
Neni 1 

 
Kolegji Tempulli zhvillon sistemin e vet të vlerësimit, rivlerësimit dhe përmirësimit të tij, 
objektiv, të pavarur dhe profesional të sigurimit të cilësisë, me qëllim të ruajtjes dhe stimulimit të 
cilësisë dhe të arritjes së objektivave të veprimtarisë së arsimit të lartë, si dhe të hulumtimeve 
shkencore.  
Kolegjit Tempulli  garanton që sigurimi i cilësisë arrihet fal punës së përbashkët, në të cilin rol 
qendror dhe aktiv e udhëheq studenti, stafi akademik, administratës, menaxhmenti në 
bashkëveprim me kërkesat e tregut të shtruara nga industria. Me këtë, punë sigurohet mjedis 
mësimor, të prezantuara në programe mësimore, kompetenca dhe infrastrukturë të nevojshme. 
 

Neni 2 
Sigurimi i cilësisë dhe vlerësimi 

 
Vlerësimi përfshin gjithë spektrin e Kolegjit Tempulli dhe shërbimet e tij. Vlerësimet analizojnë 
efikasitetin dhe efektshme rinë e funksionimit të Kolegjit Tempulli në të gjitha fushën e arsimit 
dhe të hulumtimeve shkencore. 
Kolegji Tempulli, ka themeluar njësinë e vet të sigurimit të brendshëm të cilësisë akademike e 
cila monitoron në mënyrë të vazhdueshme dhe vlerëson, periodikisht, rezultatet e veprimtarisë 
mësimore dhe kërkimore-shkencore. 
 

Neni 3 
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Vlerësimet bëhen sipas standardeve ndërkombëtare të vlerësimit. 
 

Neni 4 
 

Vlerësimet kanë këto efekte: 
 
 Motivimin dhe vlerësimin publik në rast të rezultateve pozitive; 
 Zbatimin e masave të përshtatshme me qëllim të përmirësimit të punës në rast të rezultateve 

negative. 
Neni 5 

 

Rezultatet dhe efektet nga vlerësimi do të merren parasysh nga Këshilli Drejtues, rezultate të 
cilat do të kenë ndikim në ndarjen (alokimin) e buxhetit. 
 

Neni 6 
 

Vlerësimet bëhen në këto drejtime: 
 
1. Vlerësimi i masave të menaxhimit në të gjitha nivelet organizative në lidhje me: 

 
 Themelimin dhe përshtatjen e programeve të studimit; 
 Ndërrimin e programeve të studimit; 
 Masat organizative si themelimi, përshtatja dhe shkrirja e njësive organizative, 
 Arritja e qëllimeve sociale. 

 
2. Vlerësimi i programeve të studimeve dhe organizimit të studimeve; 
3. Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënësve; 
4. Vlerësimi i aktiviteteve kërkimore, hulumtuese dhe shkencore. 
Vlerësimet bëhen për të arritur objektivat, përshtatjen e punës dhe ekonomizimin e 
masave të marra. 

 
Neni 7 

 
Vlerësimi i punës së mësimdhënësve, i kërkimeve shkencore 
Vlerësimi i punës së mësimdhënësve, i kërkimeve shkencore bëhet në këtë mënyrë: 
 

1. Vlerësimet e brendshme realizohet përmes vet vlerësimit: 
a. Pyetësorët dhe vetëvlerësimi nga ana e personelit  akademik; 
b. Pyetësorët anonim të vlerësimit nga studentët; 
c. Analiza e parametrave në bazë të raportit të punës dhe përmbushjes së 

obligimeve. 
 

2. Vlerësimet e jashtme nga ekspertët  e MASHT-it (AKA): 
a. Prezenca në orë, 
b. Raportet e ekspertëve. 

 
Kolegji Tempulli bën rregullisht vlerësimet e brendshme në pajtim me dispozitat e Statutit të 
Kolegjit Tempulli dhe të kësaj Rregulloreje. 
 

Neni 8 
 

Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies nga ana e studentëve bëhet dy herë në vit, në fund të 
semestrit, për çdo lëndë apo modul, para provimeve përmes pyetësorëve anonim që 
koordinohen nga ZSC, e cila e krijon një platformë online për realizimin e pyetësorëve. 
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Pyetësorët përpilohen në detaje nga ZSC duke u bazuar në strukturën standarde të 
pyetësorëve të dhënë nga Këshilli Drejtues dhe do të ruhen e do të shfrytëzohen në mënyrë 
kompjuterike (data basë) dhe fizike.  
 
Po ashtu, Qendra e Karrierës, në baza semestrale organizon studime hulumtuese, mbi 
ecurinë e punësimit të studentëve dhe efikasitetin e programeve të studimit. 
 

Neni 9 
 

Të gjitha vlerësimet e jashtme dhe të brendshme do të kryhen me procedurë standarde, 
duke përfshirë veprimet në vijim: 
 

1. Autoritetet drejtuese që janë përgjegjëse për vlerësim, para se të bëhet vlerësimi e 
informojnë njësinë e Kolegjit Tempulli të prekur nga ky vlerësim për:  

a) Fushat, 
b) Objektivat, 
c) Procedurat dhe oraret, 
d) Instrumentet. 

 
2. Përgatitjen e versionit të raportit me shkrim pas përfundimit të vlerësimit për: 

a) Procedurën e vlerësimit, 
b) Rezultatet, 
c) Masat e propozuara. 

 
3. Njësive të vlerësuara u jepet një periudhë e arsyeshme kohore për të reaguar për 

versionin e raportit. Këto komente do të bëhen pjesë integrale e raportit të 
vlerësimit. 

 
4. Raporti final i vlerësimit do t’u jepet: 

a) Të gjithë personave përgjegjës të vlerësuara, 
b) Si dhe Menaxhmentit që janë përgjegjës për zbatimin e këtyre masave; 
c) Si dhe do të përdoret si burim bazë për vlerësim të jashtëm dhe përmirësimin të 

vazhdueshëm të cilësisë. 
Neni 10 

Vlerësimi i jashtëm 
Vlerësimi i jashtëm bëhet: 

1. Me nismën e Këshillit drejtues dhe Dekanit; 
2. Me nismën e AKA-së dhe pasi të jenë konsultuar me Kryetarin e Kolegjit Tempulli, 

Këshillin Drejtues si dhe Dekanin e Kolegjit Tempulli. 
 

Neni 11 
Sigurimi i jashtëm i cilësisë në arsimin e lartë zhvillohet përmes procesit të vlerësimit të 
jashtëm të akreditimit, vlerësimeve analitike e krahasuese, si dhe masave të ndërlidhura 
me to që kanë si qëllim kryesor dhe të vetëm sigurimin e cilësisë. 
Programet e studimit në Kolegji Tempulli i nënshtrohen vlerësimit të parë, atij periodik dhe 
atij krahasues.  
 
Vlerësimi i parë institucional dhe vlerësimi i programeve kryhen përpara lëshimit të 
diplomave të para nga një institucion i arsimit të lartë.  
 
Vlerësimi institucional i paraprin atij të programeve të studimit.  
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Vlerësimi periodik kryhet për institucionet e arsimit dhe programet e studimit që kanë 
fituar akreditimin e parë, brenda afatit kohor të vlefshmërisë së tij.  
 
Njësitë e Kolegjit Tempulli dhe organet e tyre të qeverisjes janë të obliguar t’i sigurojnë të 
dhënat e nevojshme dhe informatat për vlerësim, si dhe të bashkëpunojnë ngushtë, 
objektiv dhe profesional duke u bazuar në parimin e transparencës dhe llogaridhënies 
gjatë kohës sa bëhet vlerësimi. 
 
Rishikimi periodik i programit të studimit: 
 
Kolegji organizon në fund të çdo viti akademik rishikimin periodik të programit të 
studimit dhe rregullores mësimore të tij. Dekani i Kolegjit aktivizon komisionin për 
rishikimin e programeve të studimit dhe rregullores së tyre, i cili është përgjegjës për këtë 
proces. 
  
Gjatë këtij rishikimi vëmendje i kushtohet:  

a) rishikimit të shpërndarjes së kredive për modulin apo grup - modulet përkatëse; 
b) rishikimit të programeve mësimore të moduleve të veçanta;  
c) rishikimit të elementëve përbërës të moduleve dhe ndarjen e kredive ndërmjet tyre 

(ligjërata, seminare, detyra, projekte, laboratorë, etj.); 
d) rishikimi i rregullores së programit të studimit;  
e) rishikimi i bazës së nevojshme didaktike për realizimin e programit të studimit, 

evidentimi i mangësive dhe marrja e masave për vitin pasardhës;  
f) rishikimi i literaturës së përdorur, mungesat e vërejtura dhe masat për 

përmirësimin e situatës;  
g) rishikimi i implementimit të programit të studimit në vitin përkatës akademik; 
h) rishikimi i procedurave të kontrollit të dijeve / provimeve dhe analiza e rezultateve 

të kontrollit;  
i) rishikim i feedback-ut të marrë nga studenti;  
j) Realizimi me sukses i procesit të rishikimit kërkon grumbullimin e të dhënave të 

nevojshme përgjatë vitit akademik. Dekanati i Kolegjit organizon procesin e 
tërheqjes së opinioneve të studentëve në lidhje me zhvillimin e procesit mësimor në 
të gjitha modulet. 

k) Mësimdhënësit në përfundim të vitit mësimor japin një raport me shkrim për të 
gjitha aspektet e organizimit të mësimdhënies për modulit përkatëse, duke 
evidentuar problemet dhe sugjeruar zgjidhje, si dhe në lidhje me procedurat e 
kontrollit të dijeve dhe rezultatet e marra.  

l) Sekretari i përgjithshëm dhe prodekani kontrollojnë në vazhdimësi ecurinë e 
procesit mësimor, duke regjistruar të gjitha mangësitë në zhvillimin e mësimit, të 
cilat bëhen objekt në procesin e rishikimit.  

m) Shërbimi i administratës së Kolegjit harton një raport me shkrim në lidhje me 
sigurimin e bazës materiale dhe regjistrimet e çdo mangësie të vërejtur. 

 
Të gjitha të dhënat e grumbulluara, ruhen në një dosje të veçantë të programit të 
studimit në arkivin e Kolegjit. Kjo dosje i vihet në dispozicion grupit të rishikimit në 
momentin e realizimit të rishikimit të programit të studimit.  
Raporti i rishikimit përcakton ndryshimet që duhet të bëhen në programin e studimit 
dhe rregulloren e tij mësimore, në procesin e implementimit, në bazën materiale e 
didaktike, në stafin akademik, në procedurat e kontrollit të dijeve e vlerësimit te 
studentëve, në procesin e marrjes së “feedback”-ut nga studentët.  
Raporti i rishikimit të programit të studimit analizohet nga Këshilli Akademik, i cili e 
miraton atë.  
Dekanati merr masat për zbatimin e planit të veprimeve sipas afateve të përcaktuara. 
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PJESA E TRETË  
Zyra për Sigurimin e Cilësisë 

 
Neni 1 
Qëllimi 

Kjo rregullore parashikon funksionimin e Zyrës së Sigurimit të Cilësisë, si edhe synon 
rregullimin e procesit të vlerësimit të arsimimit, mësimdhënies, kërkimit shkencor, programit 
profesional dhe çdo shërbimi në Kolegjin Tempulli si: zhvillimin e cilësisë, ngritjen, 

përmirësimin dhe zhvillimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, aplikimin, zhvillimin dhe 

vlerësimin e tij, miratimin e treguesve të cilësisë në kuadër të periudhës së “vlerësimit të 

jashtëm”, si edhe kryerjen e të gjitha përgatitjeve të nevojshme gjatë këtij procesi.  
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit 

Kjo rregullore rregullon organizimin dhe administrimin e punës, në kuadër të vlerësimit 
akademik dhe zhvillimit të cilësisë, vlerësimit institucional, kontrollit periodik dhe periudhës së 
përmirësimit në Kolegjin Tempulli. 
 

Neni 3 
Baza ligjore 

Në përputhje të plotë me Standardet dhe udhëzimet për sigurimin e cilësisë në Hapësirën 
Evropiane të Arsimit të Lartë, Shtator 2017; në pjesën e V-të të Manualit të AKA-së mbi 
procesin e Akordimit në IAL- të, pjesa e Kodit të Etikës për sigurimin Cilësisë; nenin 7 dhe nenit 
15, datë 29 gusht 2011 të Ligjit “Për arsimin e lartë në Kosovë, si dhe nenin 42,68 dhe 10 të 
Statutit të Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”(tani e tutje Kolegji Tempulli), 
Këshilli Drejtues i Kolegjit Tempulli), nxori: 
 

V E N D I M 
MBI THEMELIMIN E ZYRËS PËR SIGURIMIN E CILËSISË 

 
Neni 4 

Me qëllim të zhvillimit të mekanizmave për vetëvlerësim dhe vlerësim të brendshëm, fillimit të 
vlerësimit të jashtëm si dhe efikasitetit të sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë në Kolegjin 
Tempulli, Këshilli Drejtues aprovoi vendimin mbi themelimin e kësaj zyre. 
Zyra për sigurimin e cilësisë të arsimit do të punoi për mirëvajtjen dhe realizmin e kryerjes të 
gjitha punëve dhe detyrave të punës në Kolegjin Tempulli, duke iu përmbajtur me përpikëri të 
gjitha dispozitave dhe kritereve në fuqi. 

Neni 5 
Zyra për sigurimin e cilësisë, përbëhet nga tre anëtarë, në përbërje të të cilit përfshihen edhe 
ekspert të jashtëm. 
Zyrën për Sigurimin e Cilësisë në Kolegjin Tempulli, e udhëheq Zyrtari i zyrës për Sigurimin e 
Cilësisë, i cili emërohet nga Këshilli Akademik. 
Menaxhmenti i Kolegjit Tempulli, si Dekani, Drejtori dhe Sekretari i përgjithshëm nuk mund të 
jenë anëtarë të ZSC. 
Çdo dy vjet Këshilli Akademik Kolegji Tempulli përcakton anëtarët e ZSC-së. 
 

Neni 6 
Vendimmarrja  

Mbledhja e ZSC-së quhet e vlefshme, në rast se në të marrin pjesë më shumë se gjysma e të 
gjithë anëtarëve. 
Vendimet merren me dy të tretat e të gjithë anëtarëve pjesëmarrës në mbledhje. Në rast barazimi, 
vota e kryetarit të mbledhjes është vendimtare.  
 

Neni 7 
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Afatet e mbledhjes ZSC-së mblidhet në mbledhje të zakonshme të paktën një herë në muaj. Në 
raste të nevojshme, kryetari mund të thërrasë mbledhjen e jashtëzakonshme. Por, duke siguruar 
edhe pjesëmarrjen e personave të interesuar, ai thërret mbledhjen e zgjeruar.  
 

Neni 8  
Detyrat e ZSC-së, merr përsipër: 

 Në kuadër të procesit të koordinimit të planifikimit strategjik në Kolegjin Tempulli, Zyra 

monitoron procesin e vlerësimit të mësimdhënies, si edhe çdo veprim akademik, 

profesional dhe administrativ, zhvillimin e cilësisë dhe miratimin e standardeve të 

cilësisë; të gjitha këto në përputhje me planin strategjik dhe misionin Kolegjit 
Tempulli. 

 Hulumtimin e modeleve të ndryshme, në kuadër të përmirësimit të cilësisë, që mund të 

merren si shembull, si edhe shpërndarjen e tyre në njësitë e tjera akademike dhe 

administrative. 

 Koordinimin e zbatimit të standardeve të kontrollit të brendshëm, në përputhje me 

kuadrin rregullator të Kolegjit Tempulli përgatitjen e planit të veprimit të kontrollit të 

brendshëm, si edhe, në raste të nevojshme, përcaktimin e standardeve të reja në 

institucion.  

 Përcaktimin e objektivave strategjikë afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, në përputhje 

me misionin, vizionin dhe gjendjen e Kolegjit Tempulli. 

 Identifikimin e gjendjes dhe monitorimin e treguesve të realizimit të treguesve strategjikë.  

 Rekomandimin e qëllimeve dhe strategjive institucionale.  

 Propozime mbi zbatimin e planit strategjik të institucionit dhe planin e veprimit.  

 Propozimin e aktiviteteve për përmirësimin dhe monitorimin periodik në të gjithë 

institucionin.  

 Përgatitjen e rekomandimeve shtesë në udhëzuesit e ZSC-së mbi përmirësimin e cilësisë 

dhe planifikimin strategjik të njësive akademike dhe administrative.  

 Përgatit dhe administron planifikimin strategjik të Kolegjit Tempulli dhe afatet e zbatimit 

të tij.  

 Kryen planifikimin e burimeve për çdo aktivitet dhe projekt, në kuadër të një veprimi 

strategjik të njësisë akademike, profesionale dhe administrative të institucionit.  

 Vlerëson financimin aktual dhe shpenzimet e investimeve, të nevojshme për planifikimin 

strategjik dhe zbatimin e tij nga njësitë akademike, profesionale dhe administrative, në 

një periudhë afatshkurtër, afatmesme, afatgjatë.  

 Vlerëson dhe publikon të gjitha veprimtaritë e përgatitura në njësi mbi vlerësimin e 

shërbimeve akademike dhe administrative, zhvillimin e cilësisë dhe miratimin e 

standardeve të cilësisë, në kuadrin e planit dhe qëllimeve strategjike të Kolegjit Tempulli.  

 Siguron koordinimin e procesit të planifikimit strategjik në njësi dhe përshtatjen me ligjin 

për menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe aktet e tjera nënligjore.  

 Në kuadrin e planit dhe qëllimeve strategjike kryen vlerësimin e shërbimeve 

administrative, zhvillimin e cilësisë, miraton standardet e cilësisë, si dhe kryen çdo detyrë 

tjetër në këtë kuadër dhe publikon rezultatet.  

 Njofton njësitë për vendimet e marra, mbikëqyr zbatimin e procesit të punës në kuadrin e 

sigurimit të cilësisë dhe monitoron rezultatet e kësaj pune.  

 Ndjek procesin e vlerësimit të brendshëm të institucionit, si dhe përgatitjen ose 

mbikëqyrjen e përgatitjes së raportit të vetëvlerësimit.  

 Ndjek përgatitjen e terrenit për “vlerësimin e jashtëm” të Kolegjit Tempulli dhe vënien 

në dispozicion të institucionit ose organizatës së vlerësimit të jashtëm të çdo informacioni 

të nevojshëm.  

 Ndjek nga afër punimet e vlerësimit të brendshëm dhe të atij institucional dhe i koordinon 

me masat e ndërmarra në kuadër të planifikimit strategjik, përmirësimit dhe monitorimit 

periodik.  
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 Jep sugjerime duke u bazuar në problemet e evidentuara nga analiza “SWOT”. 

 Shqyrton dhe ia paraqet për miratim raportet e saj, pasi të ketë marrë edhe opinionin e 

ZSC-së, mbi formën dhe përmbajtjen e raporteve vjetore mbi vlerësimin akademik dhe 

zhvillimin e cilësisë së njësive akademike dhe administrative të paraqitura në ZSC-së.  

 
Neni 9  

Komisionet Ad-Hoc  
Formimi i komisionit dhe kryetari ZSC-së, në raste të nevojshme dhe për fusha në të cilat 
nevojitet një ekspertizë e veçantë, vendos krijimin e komisioneve ad-hoc. Çdo komision përbëhet 
nga e shumta tre anëtarë. Kryetari i komisionit zgjidhet mes anëtarëve të tij. Komisioni, në rast 
se e gjykon të arsyeshme, mund të kërkojë mendimin e personave të tretë, sipas fushës së tyre të 
ekspertizës ose mund t’i caktojë ato si anëtarë të komisionit. Komisionet ad-hoc kanë një mandat 
2- vjeçar dhe, në bashkëpunim dhe ndihmë të ZSC-së dhe komisionit të planifikimit strategjik, 
japin rekomandime dhe kontribut në fusha për të cilat nevojiten njohuri të veçanta teknike, duke 
vendosur marrëdhënie me njësitë akademike dhe administrative, gjatë procesit të vlerësimit 
akademik e profesional dhe zhvillimit të cilësisë, planifikimit strategjik, vlerësimit institucional, 
vlerësimit të jashtëm, përmirësimit periodik dhe auditimit të arsimimit, kërkimit, burimeve 
njerëzore, financave, infrastrukturës, marrëdhënieve me publikun, marrëdhënieve 
ndërkombëtare, aktiviteteve sociale dhe kulturore. 

 
Neni 10 

Vlerësimi i brendshëm dhe përmirësimi 
Punimet rreth sistemit të kontrollit të brendshëm, kalendari dhe Standardet përcaktohen në 
përputhje më standardet ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian dhe zbatimi i tyre pasqyrohet 
në planet e veprimit të Kolegjit Tempulli dhe të të gjitha njësive. Aktivitetet që do të zbatohen 
në kuadër të aplikimit të standardeve të kontrollit të brendshëm, do të përgatiten në mënyrë 
periodike dhe do të parashikohen në planin e veprimit të kontrollit të brendshëm. Planet e 
veprimit për vitin pasardhës përgatiten në muajin dhjetor të vitit paraardhës. Zbatimi i sistemit të 
kontrollit të brendshëm, si dhe i monitorimit dhe vlerësimit, pasqyrohen në raportet e kontrollit të 
brendshëm. Afati i dorëzimit të raporteve përcaktohet me vendim të ZSC-së.  
 

Neni 11 
Vlerësimi i brendshëm dhe plani i veprimit të përmirësimit 

Periudha dhe kalendari i vlerësimit të brendshëm realizohen të gjitha punimet e “Vlerësimit të 

brendshëm” në të gjitha njësitë, në bazë të modelit dhe rregullave të vlerësimit të brendshëm të 
përcaktuara në udhëzuesin mbi vlerësimin dhe zhvillimin e cilësisë. Raportet e vlerësimit të 
brendshëm të njësive dhe raporti i vlerësimit të brendshëm të Kolegjit Tempulli përgatiten çdo 
vit brenda afateve ligjore.  

Neni 12 
Periudha dhe kalendari i planit të veprimit të përmirësimi 

Me qëllim përmirësimin e problemeve të evidentuara gjatë vlerësimit të brendshëm dhe të 
jashtëm, njësitë përgatisin planet e veprimit të përmirësimit. Në këto plane përcaktohen 

përmirësimet që duhet të realizohen, përgjegjësitë për realizimin e tyre, caktohen afatet dhe 

burimet për realizimin e tyre. Planet e veprimit të përmirësimit menaxhohen nga drejtuesi i 

njësisë. Planet e veprimit të përmirësimit kryhen pasi të jenë shqyrtuar rekomandimet e 

komisionit të vlerësimit dhe zhvillimit të cilësisë së njësive. Njësitë dorëzojnë në ZSC-së planet e 
veprimit të përmirësimit, në të cilat pasqyrohen rezultatet e vlerësimit, në afatet e përcaktuara 
nga ZSC-së. 
 

Neni 13 
Publikimi i rezultateve të vlerësimit, çmimi dhe shpenzimet 

 
Publikimi i rezultateve të vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm të Kolegjit Tempulli është i 
detyrueshëm. Raportet vjetore të vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm të Kolegjit Tempulli 
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dhe raporti i komisionit të vlerësimit dhe zhvillimit të cilësisë në arsimin e lartë publikohen në 
faqen e internetit. 
Për zbatim të mirë ZSC-së me qëllim rritjen e motivimit, i propozon Dekanit të Kolegjit Tempulli, 

dhënien e çmimeve për njësitë akademike dhe administrative për detyrat e kryera në kuadër të 

kësaj rregulloreje.  

 
Neni 14 

Shpenzimet për punimet në fushën e cilësisë 
Dekanati i Kolegjit Tempulli, duke paguar nga buxheti i Dekanit, në kuadrin e detyrave të 
caktuara nga kjo rregullore, mund të kërkojë blerjen e shërbimeve nga persona të tretë.  
 

Neni 15 
Hyrja në fuqi 

Kjo kornizë rregullative cilësisë hyn në fuqi pas aprovimit nga Këshilli Akademik dhe miratimit 
Këshilli Drejtues i Kolegjit Tempulli 

18 
Zbatimi 

Zbatimi i kësaj Rregulloreje sigurohet nga Sekretari dhe Dekani i Kolegjit Tempulli.  
    
 
     
 
 
Vendimi i dërgohet                           Kryesuesi i Këshillit Drejtues 
1x Përgjegjëses zyrës                                            _______________ 
1x Arkiv ës 
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Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë dhe dispozitat e Statutit të Kolegjit të 
Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” (tani e tutje Kolegji Tempulli), Këshilli Drejtues në 
mbledhjen e mbajtur me _______________ miratoi: 
 
 

12. RREGULLOREN PËR ANKETA DHE VLERËSIME 
 

Neni 1 
Qëllimi 

Kjo rregullore parashikon marrjen e informacionit nga anketat e plotësuara nga ana e stafit 
akademik, administrativ dhe studentët.  
 
Ky informacion analizohet me qëllim rregullimin e procesit të vlerësimit të arsimimit, 
mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe çdo shërbimi të ofruar Kolegji Tempulli. 
 
Qëllimi i Kolegji Tempulli është përmbushja e misionit të saj përmes një mësimdhënie dhe 

kërkimi shkencor cilësor.  

 
Kolegji Tempulli ka si qëllim krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin dhe 
pёrmirёsimin e cilёsisё dhe efikasitetit të stafit të saj dhe garantimin e mbështetjes së tyre për një 
punë sa më produktive.  
 

Kolegji Tempulli siguron dhe mbështet stafin akademik, administrativ dhe studentët përmes 

proceseve tё mëposhtëmve tё anketimit dhe vlerësimit: 
1. Anketa vetë vlerësuese e stafit akademik; 
2. Anketa e stafit akademik;  
3. Anketa e stafit administrative; 
4. Anketa e studentit; 
5. Anketa vlerësuese e studentit për stafin akademik.  

 
Neni 2 

Qëllimet e Anketave pёr stafin akademik dhe procedura e plotësimit të tij: 
1. Anketa e stafit akademik ka për qëllim: 

a) Tё njoh progresin qё ka pasur stafi akademik gjatë vitit tё kaluar; 
b) Tё pёrcaktoj mënyrat nёpёrmjet tё cilave përformanca e tyre mund tё pёrmirёsohet dhe 

zhvillohet pёr tu shërbyer si individit edhe institucionit;  
c) Tё mbështes dhe zhvilloj qëllimet pёr vitin e ardhshëm;  
d) Tё rishikoj zhvillimin e karrierës;  
e) Tё pёrcaktoj fushat e trajnimit dhe zhvillimit nё mёnyrё qё tё pёrmbush misionin dhe 

qёllimet; 
f) Tё pёrcaktoj treguesit e cilёsisё nё mёsimdhёnie, kёrkim shkencor dhe publikime. 

 
Njё proces i tillё duhet tё sjellë njё pёrmirёsim tё vazhdueshёm dhe njё zhvillim nё 
përformancёn e individit dhe efektshmerinё e institucionit. Stafi akademik duhet tё arrijё 
pritshmёritё e punёs sё tij dhe pёrmbushjen e qёllimeve tё tij nё tё mirё tё zhvillimit tё interesave 
tё institucionit.  
 
3. Programi i vetёvlerёsimit nё Kolegji Tempulli përmban elementët e mёposhtёm:  

a) Tё realizojё qёllimet vjetore;  
b) Tё regjistrojё aktivitetet gjatё vitit tё kaluar; 
c) Tё vlerёsojё vetёvleresimin individual;  
d) Tё pёrcaktojё cilёsinё nё mёsimdhёnie, kёrkimet shkencore, dhe publikime. 

 
4. Procesi i vetёvlerёsimit duhet tё ndjek hapat e mёposhtёm: 
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a.  I vlerёsuari dhe vlerёsuesi vendosin objektivat e tyre pёr vitin e ardhshёm.  
b. Qёllimet duhet tё jenё specifike, tё arsyeshme dhe tё arritshme.  
c.  I vlerёsuari (individi) plotёson formularin dhe e dorёzon tek Pёrgjegjёsi i 

Departamentit/vlerёsuesi brenda muajit Dhjetor. Vlerёsuesi plotёson formularin dhe 
vlerёson individin brenda Janarit.  

d. Vlerёsuesi pasi merr formularin dhe pёrcakton fushat e mundshme pёr tё diskutuar duke 
marr parasysh nivelin e departamentit dhe tё Kolegji Tempulli ashtu dhe aspiratat e 
karrierën e tё vlerёsuarit.  

e.  I vlerёsuari dhe vlerёsuesi firmosin qё nё fillim tё formularit tё vlerёsimit.  
f. I vlerёsuari plotёson seksionin A ku ai/ajo jep njё raport tё tё gjitha aktiviteteve qё kanё 

rёndёsi pёr kёrkimin e tij/saj shkencor, publikimet, mёsimdhёnien, dhe kontributin nё jetёn 
e shkollёs, shёrbimet publike, aktivitetet shkollore dhe profesionale.  

g.Vlerёsuesi/Pёrgjegjёsi i Departamentit plotёson seksionin B ku ai/ajo jep komente mbi tё 
gjitha aktivitetet e rёndesishme tё tё vlerёsuarit. Nё fund tё komenteve tё tij vlerёsuesi 
firmos.  

h.Nё fund tё seksionit B i vlerёsuari jep komentin e tij mbi vlerёsimet e vlerёsuesit dhe mё 
pas firmos. 

i. Vlerёsuesi dhe i vlerёsuari plotёsojnё seksionin C dhe D tё formularit duke dhёnё njё 
pёrmbledhje tё takimit qё pёrfshin:  

a) Deklaratёn e objektivave pёr vitin e ardhshëm;  
b) Nevojat pёr trajnim dhe zhvillim.  

i. Formulari i kalon Dekanit, i cili firmos pёr tё konfirmuar mbarimin e procesit dhe e kalon 
formularin e plotёsuar tek Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Zyra ligjore cila regjistron 
pjesёmarrjen e vlerёsuesit nё kёtё anketim dhe ruan informacionin e nevojshёm pёr 
zhvillimin dhe trajnimin e mёtejshёm tё individit sikurse edhe tё institucionit.  
j. Tё dhёnat e vlerёsimit mbahen konfidencialisht nё dosjen personale tё tё vlerёsuarit në 
Zyrën e Burimeve Njerëzore dhe Zyrën ligjore. Ky dokument do bёhet i disponueshёm tek i 
vlerёsuari dhe vlerёsuesi nё anketimin e ardhshёm. Ky formular ruhet nё dosjen personale 
pёr 2 vjet. 

 
Neni 3 

Rezultatet e Anketës 
Rezultatet i procesit ovjektiv, cilësor dhe të pavaur ёshtё kryer nё mёnyrёn e duhur atёherё duhet 

tё kemi:  
1. Njё pёrkufizim mё tё qartё mbi pritshmёritё e departamentit dhe Kolegji Tempulli pёr 

secilin individ tё stafit akdemik;  
2. Kёnaqёsi mё tё lartё nga puna pёr individin;  
3. Arritje mё tё besueshme tё objektivave pёr çdo department, dhe pёrmes tyre, tё qёllimeve 

strategjike tё institucionit;  
4. Pёrmirёsim tё zhvillimit tё karrierёs; 
5. Pёrcaktime mё tё qarta tё programeve dhe mundёsive tё trajnimit dhe zhvillimit. 

 
Neni 4 

Mësimdhënia 
Mёnyra e mёsimdhёnies:  

1. Ligjeratat, seminaret, puna nё terren, mbikqyrja e studentёve nё bachelor, mbikqyrja e 
studentёve nё master.  

2. Zhvillimi i lёndёs: Vlerёsimi i lёndёs, pёrgatitja e materialeve tё ligjeratës dhe 
studimeve jashtёklasës.  

1. Pёrgatitja e mёsimdhёnies: Pёrgatitja e materialeve; pёrgatitja e pёrmbajtjes sё lёndёs; 
pёrgatitja e materialeve audiovizuale; simulimet; trajnimet; materiale tё shkruara. 

2. Pёrgatitja e instrumentave tё vlerёsimit: Dizenjimi i instrumentave tё pёrshtatshёm pёr 
marrjen e informacionit nga nxёnёsit mbi mёsimdhёnien, efiçencёn e materialeve tё 
mёsimit, mёnyrat e mёsimdhёnies.  
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3. Konsulenca me studentёt: Mësimdhënëja, vlerësime mbi detyrat e lёndёs.  
4. Provimet: Mbikqyrja e provimeve brёnda departamentit por jashtё orarit normal tё 

mёsimdhёnies. Pёrgatitja e provimeve, pjesёmarrja nё mbledhjet e mësimdhënësëve 
vlerёsues, pёrmirёsimi i fletave tё provimit.  

5. Administrimi i proçesit tё mёsimdhёnies: Ndihma ndaj Pёrgjegjёsit tё Departamentit 
nё lidhje me orarin mёsimor, vendosjen e klasave, zgjidhjen e problemeve tё ndryshme.  

6. Detyra tё pёrgjithshme administrative: Planifikimi përsonal.  
 

Neni 5 
Kërkimi Shkencor dhe Publikimet 

Pёrcaktimi i problemit, pёrmbledhjes sё literaturёs, formulimit tё projektit, ngritjes sё fondeve, 
mbledhja e tё dhёnave, pёrcaktimi i mbёshtetjes teknike, puna nё grup, bashkёpunimi 
institucional, puna ekspërimentale dhe teorike, analiza, pёrmbledhja dhe dёrgimi i pёrfundimeve 
tek instancat pёrkatёse, shkencore, ambjentale, dhe zhvillimit tregetar. 
Prezantime, seminare dhe konferenca. Administrimi/menaxhimi i procesit tё kёrkimit shkencor.  
Promovim i punёs akademike individuale ose nё bashkёpunim tek publiku i gjërё. 
 

Neni 6 
Aktivitete Akademike 

Raportimi mbi aktivitetet akademike pёrfshin pjesёmarrjen nё kurse, konferenca, seminare dhe 
prezantime, organizmin, promovimin dhe drejtimin e seminareve dhe konferencave, rishikimi i 

punimeve akademike dhe shkencore, anёtarёsimi nё Këshillet e redaktimit, dhe organizatave 

akademike.  
Neni 7 

 Kontributi nё Jetën akademike 
Pёrfshin çdo kontribut tё rёndёsishëm pёr Kolegjin Tempulli qoftё kjo nё nivelin e departamentit 
ose institucionit, pёrfshirё oraret e konsulencёs, anёtarёsimin nё organizata, dhe aktivitete tё 
jashtme.  

Neni 8 
 Aktivitete Profesionale 

Raportimi mbi tё gjitha aktivitet profesionale pёrfshin kontributet mbi zhvillimet profesionale tё 
organizatave pёrmes anёtarёsimit dhe pjesёmarrjes nё organet profesionale, kontributi mbi 
zhvillimin professional tё revistave shkencore, sigurimin e mbёshtetjes teknike dhe kёshillimit, 
kёshillimi nё kontekstin e politikave tё Kolegjit Templli anёtarёsimi nё organizatat lokale, 
rajonale dhe ndёrkombёtare, ekzaminime lokale dhe ndёrkombёtare. 
 

Neni 9 
 Përegjegjësia Shoqërore 

Raportimi i çdo kontributi politk, social ose kulturor të institucionit që ka patur impakt në jetën e 
komunitetit ku ka shërbyer Kolegjin Tempulli. 
 

Neni 10  
Anketa e Stafit akademik 

Kjo anketё ka pёr qёllim marrjen e informacionit tё vlerёsimit nё lidhje me shёrbimet qё ky 
institucion ofron pёr stafin akademik. 
Anketa pёrbёhet nga 30 pyetje dhe pёr çdo pyetje ka 5 mundёsi zgjedhjeje.  
Tё dhёnat nga ky anketim janё tё rёndёsishme pёr politikat e ardhshme akademike nga Kolegji 
Tempulli. Ky anketim zhvillohet 2 herё nё çdo vit akademik, koha e zhvillimit të anketës 
përcaktohet nga Këshilli Akademik i Kolegjit Tempulli. 
 

 
Neni 11 

Anketa e Stafit Administrativ 
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Kjo anketё ka pёr qёllim marrjen e informacionit nё lidhje me shёrbimet qё ky institucion i ofron 
stafit administrativ.  
Anketa pёrbёhet nga 15 pyetje dhe pёr çdo pyetje ka 5 mundёsi zgjedhjeje.  
Tё dhёnat nga ky anketim janё tё rёndёsishme pёr politikat e ardhshme akademike nga Kolegji 
Tempulli. 
Ky anketim zhvillohet 2 herё nё çdo vit akademik, koha e zhvillimit të anketës përcaktohet nga 
Kolegji Tempulli. 
 

Neni 12  
Anketa Studentore 

Kjo anketё ka pёr qёllim marrjen e informacionit nё lidhje me shёrbimet qё ky institucion i ofron 
studenteve. 
Anketa pёrbёhet nga 20 pyetje dhe për çdo pyetje ka 5 mundёsi zgjedhjeje.  
Tё dhёnat nga ky anketim janё tё rёndёsishme pёr politikat e ardhshme akademike nga Kolegji 
Tempulli. 
Ky anketim zhvillohet 2 herё nё çdo vit akademik, koha e zhvillimit të anketës përcaktohet nga 
Këshilli Akademik i Kolegjit Tempulli. 

Neni 13  
Anketa e vlerёsimit studentor pёr stafin akademik 

Kjo anketё ka pёr qёllim marrjen e informacionit nё lidhje me mёsimdhёnien e stafit akademik 
ndaj studentave tё kёtij institucioni. 
Anketa pёrbёhet nga 15 pyetje dhe pёrçdo pyetje ka 5 mundёsi zgjedhjeje.  
Tё dhёnat nga ky anketim janё tё rёndёsishme pёr politikat e ardhshme akademike dhe tё 
mёsimdhёnies nga Kolegji Tempulli. 
Ky anketim zhvillohet 2 herё nё çdo vit akademik, koha e zhvillimit të anketës përcaktohet nga 
Kolegji Tempulli. 
 

III. DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
Neni 14 

Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Rregulloreje bëhen sipas procedurës së miratimit kurse 
iniciativën për ndryshimet e Rregullores mund t’i paraqesë 1/3 e anëtarëve të Këshillit, Dekanit 
dhe Këshillit drejtues të Kolegjit Tempulli. 
 
Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij nga Këshilli drejtues. 
 
 

                                                                                KËSHILLI DREJTUES 
 

                                                                                ______________________ 
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13. RREGULLORJA E VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS  
 

Këshilli Drejtues i Kolegjit Tempulli, në përputhje të plotë me Ligjin për Arsimin e Lartë në 

Kosovë, Statutin e Kolegjit Tempulli, raportit të ekspertëve të AKA-s dhe praktikave të mira, e 
me qëllim të krijimit të klimës prosperuese dhe sigurimit të cilësisë, nxori: 
 
RREGULLORJA E VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS SË KOLEGJIT TEMPULLI 

 
Neni 1. 
Objekti 

Qëllimi i rregullores qëndron në rregullimin e vlerësimit të performancës së personelit akademik 
bazohet të pasqyruar në planifikimin e veprimtarive të personelit, në vlerësimin që bëjnë 
studentët për profesorin në përfundim të një disipline, si dhe në vetëvlerësimin e brendshëm që 
zhvillohet nga Zyra për sigurimin e Cilësisë, në Kolegjin Tempulli. 
 

Neni 2. 
Subjektet 

1. Personeli  i Kolegjit i të gjitha gradave (Profesor, asistent, Lektor, trajner, Instruktor). I gjithë 
personeli i cili është i detyruar të paraqet një raport vjetor për aktivitetet e tyre. 

2. Udhëheqësi i Departamentit është i detyruar të vlerësojë departamentin, anëtarët e Kolegjit 
në baza vjetore dhe i paraqesin dekanit një raport vlerësimi të Kolegjit dhe më pas për 
Kryetarin e Kolegjit. 

3. Personeli është i obliguar të mirëmbaj Formularin e Vlerësimit të Performancës së Kolegjit, 
të miratuar nga Senati kur demonstron të gjitha arritjet e Kolegjit anëtare gjatë çdo viti 
akademik 

Neni 2. 
Kriteret për vlerësimin vjetor të performancës  

Kriteret për vlerësimin vjetor të performancës së Kolegjit bazohen në Misionin e Kolegjit 
Tempulli si dhe përgjegjësitë e anëtarëve të Kolegjit që shërbejnë tre në shtyllat në vijim: 

- Mësimdhënia dhe mentorimi i studentëve. 

- Hulumtimi, Kërkimi shkencor dhe botimi. 

- Shërbimi i Kolegjit në komunitetit. 

Duke pasur parasysh që studentët janë fokusi kryesor i procesit akademik dhe profesional të 
Kolegjit Tempulli, dhe në shërbim të  transparencës, vlerësimi i studentëve për punën e Kolegjit 
është thelbësore, si element i procesit të vlerësimit.   
Kryerja e hulumtimeve dhe përfshirja në studime është ndër funksionet kryesore të një anëtari të 
Kolegjit.  Kështu që aktivitetet kërkimore të Kolegjit anëtarët vlerësohen si përbërës i 
rëndësishëm i vlerësimit vjetor.  
Përveç kësaj, Shërbimet e personelit të Kolegjit për Kolegji  dhe komunitetin janë po aq të 
rëndësishme, duke pasur parasysh që Anëtarët e Kolegjit përcaktojnë që Kolegji duhet të marrë 
pjesë në veprimtaritë e komiteteve dhe këshillave, dhe ofrojnë kontribute shkencore brenda dhe 
jashtë Kolegjit. 
Për më tepër, vlerësimi vjetor i Kolegjit vlerësohet si një nga mekanizmat kryesorë që mund të 
stimulojë anëtarët e Kolegjit të punojnë në mënyrë të palëkundur në mënyrë që të përparojnë në 
radhët akademike që nga fillimi të punës në Kolegjin Tempulli. Kolegji simulon dhe vlerëson 
përpjekjet dhe aktivitetet e tyre drejt promovimit në një mënyrë që do t'i shërbenin më tej të dyja 
Kolegji Tempulli dhe anëtarët e Kolegjit të tij.  
Vlerësimi vjetor i performancës së Kolegjit përfshin pikat që u mundësojnë atyre të rishikojnë 
performancën e tyre vjetore dhe shkallën e zhvillimi në botimet kërkimore, në Kolegj dhe në 
shërbim të komunitetit. Rishikimi i tyre, realizohet çdo vit në ato fusha që lejojnë anëtarët e 
Kolegjit të arrijnë ekuilibrin ndërtimi i portofolit të tyre në zona që kërkojnë më shumë 
vëmendje.  

Ky rishikim vjetor mundëson ata të matin përparimin e tyre në kërkimin e promovimit, dhe 
gjithashtu t'i ndihmojnë ata të kapërcejnë sfidat te mundshme që do tu paraqiten në të 
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ardhmen. Prandaj, duke lidhur vlerësimin vjetor të performancës së Kolegjit me promovimin 
akademik i shërben mirë të dyja këtyre proceseve. 

Neni 3. 
Procesi i Vlerësimit të Performancës 

Ky proces i vlerësimit përfshin aspekte që menaxhojnë dhe udhëheqin anëtarët e Kolegjit, si dhe 
për nga shkalla e përkushtimit ndaj përgjegjësive të tyre të përcaktuara. Më poshtë janë aspektet 
thelbësore: 

- Vlerësimi i Udhëheqësit të Departamentit, anëtarit të Kolegjit në përputhje me formularin 
e aprovuar në Rregulloren e Promovimit Akademik. 

- Vlerësimi i studentëve për anëtarin e Kolegjit i cili mbikëqyret nga Zyra për Sigurimin e 
Cilësisë. 

- Rezultatet e hulumtimit të anëtarit të Kolegjit dhe aktivitetet shkencore, përfshirë edhe 
ato të botuara hulumtim, libra, patenta dhe aktivitete kërkimore mbështetëse. 

- Shërbimet e komunitetit të anëtarëve të Kolegjit. 
Sipas kësaj politike, procesi i vlerësimit të anëtarit të Kolegjit duhet të mbahet i qëndrueshëm 
dhe sistematik, dhe do duhet të përfshijë: 

- Së pari, faza e planifikimit nga fillimi i vitit akademik, bazuar në përparësitë e 
përgjithshme të Kolegjit me qëllimet e Kolegjit. 

- Së dyti, faza e zbatimit gjatë vitit akademik arrin në skenë të vlerësimit të studentëve për 
performancën e Kolegjit në mësimin e lëndëve të tyre gjatë semestrit. 

- Së treti, përdorimi i përfundimeve të marra do të kontribuojnë në përmirësimin e planit të 
zhvillimit të performancës së Kolegjit, i cili do të rezultojë në përmirësimi dhe 
qëndrueshmërinë e performancës së tyre dhe njëkohësisht në përshpejtimin e zhvillimit të 
performancës së Kolegjit. 

Kjo rregullore gjithashtu do të lehtësojë procesin e marrjes së të dhënave për të ndihmuar 
administratën e Kolegji si dhe në matjen e nivelit  të performancës së departamenteve dhe 
Kolegjit.  
Prandaj, Kolegji  në format e vlerësimit të performancës, do të përfshijë: 

1. Informacionin personal i anëtarit të Kolegjit. 
2. Lëndët e ligjëruara nga anëtari i Kolegjit gjate vitit akademik. 
3. Aktivitetet kërkimore (punime në revista shkencore, libra, arbitrazhi, teza mbikëqyrëse) e 

realizuar gjatë vitit akademik. 
4. Aktivitetet shkencore (konferenca, seminare, punëtori, kurse trajnimi) Në të cilat ai / ajo 

ka marrë pjesë. 
5. Shërbimi në Kolegj (komitetet dhe aktivitetet organizative, shkencore dhe profesionale 

aktivitete) 
6. Shërbimet për komunitetin (p.sh. anëtarësimi në komitete teknike ose provizione të 

specializuara të konsulencës dhe veprimtarive mediatike). 
7. Vlerësimi i studentëve për anëtarin e Kolegjit në semestrin e dytë të mëparshëm vitin 

akademik, dhe semestrin e parë të vitit akademik të vlerësimit, dhe një përmbledhje të 
vlerësimet e katër semestrave të fundit të cilat do të përdoren për të tërhequr krahasimin e 
përfundimit të përformances paraprake. 

8. Udhëheqësin e departamentit (ose kushdo që është në vendin e tij). 
Formulari i bashkangjitur duhet të përdoret me çdo dokument që jep dëshmi për zonat të 
mbuluara në formën e cila duhet të verifikohet nga Departamenti.  
 
Kriteret e përdorura për vlerësimin e performancës së Kolegjit 
Vlerësimi i përgjithshëm i jep anëtarit të Kolegjit një notë kolektive nga 100, të cilat është e 
ndarë në pjesët vijuese: 

1. Vlerësimi i veprimtarive kërkimore dhe shkencore (30 pikë): 
a) Aktivitetet kërkimore (20 pikë): 
b) Nëse numri i punimeve të publikuara, që është më shumë se një hulumtim në vit, qoftë 

individualisht ose bashkërisht (15 pikë). 
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c) Nëse numri i hulumtimeve të publikuara është një botim, qoftë individualisht apo 
bashkërisht (10 pikë). 

d) Nëse ndonjë hulumtim nuk është publikuar gjatë vitit, dhe nuk ka ndonjë veprimtaria 
kërkimore (0 pikë). 

e) Kërkesa e anëtarit të Kolegjit për promovim akademik dhe emërimin e tij / saj për 
shpërblimi ose njohja e veçantë konsolidohen nëse ai / ajo ka botuar kërkime në revistën 
e njohur kërkimore ndërkombëtare të rishikuar nga bashkëmoshatarët. 

Kushtet e mëposhtme janë shtuar gjithashtu: 
f) Nëse anëtari i Kolegjit ka marrë pjesë në aktivitete të tjera kërkimore që nuk janë botuar 

(5 pikë). 
g) Nëse anëtarët e Kolegjit nuk kanë marrë pjesë në ndonjë veprimtari tjetër kërkimore (0 

pikë) 
 

Aktivitetet shkencore (10 pikë): 
a) Nëse numri i pjesëmarrjeve tejkalon tre (3) në një vit (10 pikë). 
b) Nëse numri i pjesëmarrjeve në veprimtaritë shkencore është dy (2) (7 pikë). 
c) Nëse numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet shkencore është një (1) (5 pikë) 

 
Rezultatet e përgjithshme të këtyre dy artikujve do të jenë nga 30 pikë për ata që zgjedhin 
gjurmët e përqendrimit në kërkimet shkencore për gradat nga profesori i plotë deri tek 
bashkëpunëtorët profesor, ose nga 20 pikë për ata që zgjedhin rrugën e përqendrimit në 
mësimdhënie për gradat nga profesori i plotë tek profesori ndihmës {(shkalla / 30) x 20}, ndërsa 
pikët rillogariten nga 10 pikë vetëm për hapat e gradave nga instruktori te pedagogu i lartë 
{(nota/ 30) x 10}. 
 
2. Vlerësimi i Shërbimit në Kolegj (10 pikë): 

- Nga pjesëmarrjet në aktivitetet e shërbimit në Kolegj janë tre (10 pikë). 
- Nëse pjesëmarrjet në aktivitetet e shërbimit në Kolegj janë dy (7 pikë). 
- Nëse pjesëmarrjet në aktivitetet e shërbimit në Kolegj janë një (5 pikë). 
- Nëse anëtari i Kolegjit nuk ka pjesëmarrje (0 pikë) 
-  

3. Vlerësimi i Shërbimit në Komunitet (10 pikë): 
- Nëse pjesëmarrja e tyre në shërbimin e komunitetit është tre (10 pikë). 
- Nëse pjesëmarrjet e tyre shërbimin e komunitetit është dy (7 pikë). 
- Nëse pjesëmarrjet n e tyre shërbimin e komunitetit është një (5 pikë). 
- Nëse anëtari i Kolegjit nuk ka pjesëmarrje (0 pikë). 
-  

4. Vlerësimi i Studentëve për Anëtarët e Kolegjit (20 pikë ose 30 pikë): 
Departamenti i interesuar merr të dhënat e kërkuara për këtë pikë nga Matja dhe Qendra e 
Vlerësimit, dhe siguron një peshë prej 20% të rezultatit të përgjithshëm për gradat nga profesori i 
plotë tek profesori ndihmës që kanë zgjedhur rrugën e përqendrimit në shkencore hulumtime 
(d.m.th. 20 pikë), dhe 30% për gradat duke filluar nga profesor deri në asistent profesor që kanë 
zgjedhur rrugën e përqendrimit në mësimdhënie ose për gradat që vajojnë instruktor, trajner (30 
pikë). 
 
5. Vlerësimi i udhëheqësit të Departamentit (30 pikë ose 40 pikë): 
Kjo pjesë e jep peshën prej 30% të rezultatit total në gradat duke filluar nga profesori deri tek 
profesori asistent {30 pikë = (notë / 60) x30}, dhe 40% për gradat që verojnë nga instruktor apo 
trajner {40 gradë = (notë / 60) x40}, bazuar në atë të drejtorit të departamentit.  
Vlerësimi i anëtarit të Kolegjit, sipas performancës së aprovuar në Kolegj në formularin e 
vlerësimit. Në mungesë të kryesuesi i departamentit, mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë siç është 
koordinatori i këtij procesi të vlerësimit. 
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Shënim: Ju lutemi përdorni formularin e vlerësimit të performancës në Kolegj, në Shtojcën 
A 
 
 

Procedurat Operative 
 

1. Këshillimi mësimor shkencor përcakton përparësitë dhe qëllimet minimale në fushat 
kryesore siç janë botimi shkencor, mësimdhënia dhe shërbimi i komunitetit në fillim të 
viti akademik (fundi i shtatorit). 

2. Në fillim të vitit akademik, anëtar i Kolegjit dhe në koordinim me mbikëqyrësi i tij / saj i 
drejtpërdrejtë specifikon qëllimet e tij që ai / ajo do të kërkojë të arrijë në vitin e 
ardhshëm, përveç zgjedhjes së drejtimit të duhur, qoftë mësimdhënies, qoftë kërkimit 
shkencor (Shtator).  

3. Anëtari i Kolegjit plotëson formularin e vlerësimit të performancës së Kolegjit, i 
shoqëruar me të gjitha dokumentet mbështetëse, dhe t'ia dorëzojë shefit të departamentit 
në fund të muajit Prill. 

4. Rezultati i vlerësimit të studentëve i Kolegjit i lëshuar nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë, i 
bashkangjitur me qëllim llogaritjeje të vlerësimit përfundimtar  për anëtarin e Kolegjit 
(fundi i Prillit). 

5. Udhëheqësi i departamentit akademik (ose eprori i drejtpërdrejtë, siç është koordinatori) 
rishikon dhe kontrollon vlerësimet anëtarëve të Kolegjit, dhe plotëson vetë këtë formë 
(java e parë e Majit). 

6. Udhëheqësi i departamentit (ose eprori i menjëhershëm, siç është koordinatori) diskuton 
rezultatet e vlerësimit me anëtarin e Kolegjit në mënyrë që të zbulojë mangësi në 
performancën dhe përpiqen t'i tejkalojnë ato në të ardhmen (i pari java e majit). 

7. Dekani përkatës i Kolegjit shqyrton dhe kontrollon seksionet në lidhje me anëtar i 
Kolegjit dhe departamenti akademik dhe më pas nënshkruan seksionin e tij të veçantë 
(mes të majit). 

8. Dekani i kolegjit përgatit një raport për punën e të gjithë Kolegjit anëtarët në kolegjin e tij 
/ saj, dhe pastaj dorëzon raportin, i cili gjithashtu përfshin arritjet akademike të vitit, 
Kryetarin e Kolegjit në javën e parë të qershorit të çdo viti. 

9. Kopjet e kësaj forme janë të dokumentuara në autoritetet vijuese: Zyra e 
dekanit,  Departamenti i Burimeve Njerëzore. 

10. Vlerësimi vjetor mund të përdoret si reagim për të përmirësuar performancën e programit 
akademik dhe profesional dhe rezultatet e vlerësimi vjetor i akademikëve mund të 
përdoret si një performancës gjithëpërfshirëse vlerësimi, veçanërisht në rastet e 
mëposhtme: 

i. kur plotësoni raportin në lidhje me departamentin kur aplikoni për një promovim 
akademik. 

ii. gjatë përcaktimit stimulimeve  vjetore dhe shpërblimet në Kolegj. 
iii. Në rastin e rinovimit të kontratave me rastin e pensionimit. 
iv. Në raste të tjera administrative, sipas nevojës. 
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FORMULARI I VLERËSIMIT TË PERFORMANCËS  

 
Të dhënat personale: 
 
Kolegj / Qendra / Dekanati: 
 
Departamenti Akademik/profesional: 
 
Emri: 
 
Numri i ID: 
 
Data e lindjes: 
 
Renditja Akademike: 
 
Kombësia: 
 
Specializimi i Përgjithshëm: 
 
Zona specifike e specializimit: 
 
Data e punësimit në Kolegjin Tempulli: 
 
Thirrja e fundit shkencore: 
 
Data e marrjes së saj: 
 
Institucioni i cili e ka lëshuar atë: 
 
Vite përvojë në mësimin terciar: 
 
Fokusi i studimit për vitin aktual akademik:  
 
Fokusi i Kërkimit Shkencor 
 
Mirënjohjet dhe certifikatat e njohura (bashkëngjitni dokumente mbështetëse): 
 
Emri i çmimit / njohje/ certifikatë: 
 
Fusha për të cilën certifikata u dha: 
 
Organizata e Grantit: 
 
Data e marrë: 
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Viti akademik Kodi kursit Titulli i kursit Ects Nr. i studentëve 
Semestri I-rë     
Semestri II-të     
Semestri III-të     
Semestri Iv-rët     

 
Aktivitete kërkimore: 
Publikime / kërkime shkencore / përkthime / studime që janë botuar ose janë në procesi i 
përgatitjes / hulumtimit ose tezave / projekteve hulumtuese të sponsorizuara financiarisht ose 
hulumtim kontraktues (ju lutemi bashkëngjitni dokumente mbështetëse) 
 

 
 

Titulli 

Lloji 
Pranohet për 

publikim, 
autorësia, 
kontrata e 
hulumtimit 

 
 

         Botues 

 
Natyra e 

pjesëmarrjes (autor 
apo bashkautor) 

 
 
Data e 
publikimit 

     

     

 
Vlerësimi i veprimtarisë kërkimore (pikë = 20%) 
Nëse numri i punimeve të publikuara janë më shumë se një hulumtim në vit, nëse individualisht 
ose bashkërisht (15 pikë). 
Nëse numri i hulumtimeve të publikuara është një botim, qoftë individualisht ose bashkërisht (10 
pikë). 
Nëse ndonjë hulumtim nuk është publikuar gjatë vitit, dhe nuk ka ndonjë veprimtaria kërkimore 
(0 pikë). 
 
Kushtet e mëposhtme janë shtuar gjithashtu: 
Nëse personeli i Kolegjit ka qenë në gjendje të marrë mbështetje financiare për të kryer një 
studim teknik ose të sigurojë konsultë, ose ka marrë pjesë në hulumtime të tjera aktivitete që 
ishin qoftë të publikuara apo jo (5 pikë). 
Nëse Personeli i Kolegjit nuk ka marrë pjesë në ndonjë aktivitet tjetër hulumtues (0 pikë). 
 
Shënim: 
Nëse sponsorizimi i fituar nga kompani ose institucione të iniciuara si anëtar i Kolegjit  tejkalon 

5,000 E, ai / ajo merr 10 pikë. Nëse është më e lartë se 5,000 Euro, atëherë ai / ajo merr 15 pikë; 

nëse merren më shumë se 10,000 e, atëherë ai / ajo merr 20 pikë si dhe 2. 5 pikë shtesë jepen për 

secilin hulumtim në revistat akademike të klasifikuara si Kategoria A. 
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Aktivitete shkencore: 
 

 
 

Titulli 

Lloji 
Konferencë/ 

seminar/ work 
shop/ trajnim 

 
 

Data 
Vendi 

 
Lloji i 

pjesëmarrjes 
Sesioni/ 

moderatori/ 
koordinatori 

 
 

Komiteti 
organizues 

 

     

     

 
Konferenca, seminare dhe kurse trajnimi që personeli i Kolegjit ka marrë pjesë në: 
 
Vlerësimi i veprimtarive shkencore (pesha = 10 pikë): 
Nëse numri i pjesëmarrjeve tejkalon tre (3) në një vit (10 pikë). 
Nëse numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet shkencore është dy (2) (7 pikë). 
Nëse numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet shkencore është një (1) (5 pikë). 
Nëse anëtari i Kolegjit nuk ka ndonjë pjesëmarrje në shkencore aktivitete (0 pikë). 
 
Shënim: rezultati i përgjithshëm për këtë artikull është nga 30 pikë për gradat që shkojnë për 

titullin profesor deri tek  profesor asistent (për gjurmët kërkimore shkencore), dhe nga 10 pikë 

për radhët duke filluar nga pedagog i vjetër deri tek instruktor. 
 
Shërbimi në Kolegj: 
Plotësoni me kujdesë tabelën me komitetet dhe detyrat e kryera në shërbim të Kolegjit 
 

 
 

Detyra 

 
 

Autoriteti 

 
 

Cilësia e 
pjesëmarrjes 

 
Prej (data) 

 
Deri (Data) 

     

     

 
 
Vlerësimi i Shërbimit në Kolegj (pesha = 10 pikë) 

- Nga pjesëmarrjet në aktivitetet e shërbimit në Kolegj janë tre (10 pikë). 
- Nga pjesëmarrjet në aktivitetet e shërbimit në Kolegj janë dy (7 pikë). 
- Nga pjesëmarrjet në aktivitetet e shërbimit në Kolegj janë një (5 pikë). 
- Nga anëtari i Kolegjit nuk ka pjesëmarrje (0 pikë). 
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Shërbimi i Komunitetit: 
Plotësoni me kujdese tabelën mbi shërbimet e komitetit dhe detyrat e arritura në shërbimin e 
komunitetin dhe siguroni dokumente mbështetëse. 
 

 
 

Titulli 

Lloji 
Konferencë/ 

seminar/ work 
shop/ trajnim 

 
 

Data 
Vendi 

 
Lloji i 

pjesëmarrjes 
Sesioni/ 

moderatori/ 
koordinatori 

 
 

Komiteti 
organizues 

 

     

     

 
Vlerësimi i studentëve 
Shkalla diferenciale e vlerësimit të studentëve për personelin  për dy vitet e fundit, në semestra 
llogariten: 
 

Viti 
akademik 

Semestri  Qëllimi i 
vlerësimit 

Anëtarët e përfshire në vlerësim, të 
ndarë sipas departament 

Shkalla e evaluimit 
në Kolegj 

Vlerësim  Shpërndarje  Cilësi 
   

 
    

       

 
Tabela për krahasim në vite 

Viti 
akademik 

Semestri  Qëllimi i 
vlerësimit 

Anëtarët e përfshire në vlerësim, të 
ndarë sipas departamentit 

Shkalla e evoluimet 
në Kolegj 

Vlerësim  Shpërndarje  Cilësi 
       
       
       

 
Sa i përket shkallës diferenciale, 20 pikë janë llogaritur për gjurmët e kërkimit shkencor për 
gradat që vardojnë nga profesori në profesor asistent {(shkalla / 60) x 20}, dhe 30 pikë për traken 
mësimore për gradat duke filluar nga asistenti deri tek instruktori apo trajneri{(shkalla / 60) x 30. 
 
Vlerësimi i Udhëheqësit të Departamentit: 
Vlerësimi i Udhëheqësit të Departamentit të Formularit Anëtar i Kolegjit 
 
Emri i aplikantit: 
Specializimi specifik: 
Rendit aktual Akademik:  
Data e marrë: 
Departamenti: 
Kolegji: 

 
Udhëheqësi i Departamentit plotëson këtë Formular të Vlerësimit të Performancës së Kolegjit për 
vit Akademik. Promovimi në Departament, duke ju referuar detajeve të dokumentuara në 
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formularët për vitet e kaluara. Aplikanti duhet të përfshijë dokumente për artikujt që duhen 
dokumentuar dhe janë shënuar me (*) më poshtë. 
 
 

Fusha Nr i 
çështjes 

Çështja Vlerësimi Pikët 
Gjithmon
ë 

shpesh nganjëh
erë 

Rral
lë 

asnjëherë 

Profesionalizi
mi 

1 Vëzhgon 
traditat, 
zakonet 
dhe 
vlerat e 
Kolegjit 
në tij / saj 
sjelljet, 
paraqitja e 
përgjithsh
me dhe 
marrëdhën
iet me të 
tjerët. 
 

4 3 2 1 0  

2 
 
 

Rregullon 
ligjet e 
Kolegjit, 
aktet 
nënligjore, 
rregulloret 
dhe 
vendimet. 
 

      

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbaton të 
gjitha 
detyrat që 
iu janë 
besuar 
 (kryen 
detyra 
caktuar 
nga 
Sekretari i 
përgjithsh
ëm, 
Dekani, 
Kryetari i 
Kolegjit 
dhe 
zyrtarë të 
tjerë në 
mënyrë të 
denjë. 

      

4 Respekton 
me kohë 
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afatet për 
realizimin 
e 
detyrave. 
 

5 Merret me 
problemet, 
dhe 
sugjeron 
masat et 
përshtatsh
me për 
zgjidhje 
për 
interesin e 
përgjithsh
ëm të 
punë). 

      

6 Merr pjesë 
në 
zhvillimin 
e 
Kolegjit 
përmes 
iniciativav
e të 
vlefshme 
dhe 
pozitive.  
 

      

7 Vendos 
plane të 
integruara 
për 
mësimdhë
nie 
dhe 
vlerësimin 
e kurseve 
(mirëmba
n) 
portofol et 
përfshirë 
përshkrimi
n e 
planeve 
mësimore,  
objektivav
e dhe 
rezultatev
e  të 
pritura, 
skema e 
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miratuar e 
vlerësimit 
të 
studentëve
, 
dhe 
referencat)
. * 

8 Respekton 
planin e 
kurrikulës 
qëtë 
të arrihen 
objektivat 
e pritura 
dhe 
rezultatet. 
* 

      

9 Zhvillon 
kurset e tij 
/ saj 
rregullisht
. 
(Shembull
: zhvillimi 
dhe 
mësimi i 
kurseve 
elektronik
e) * 
Udhëzim 
efektiv 
dhe 
komuniki
m 
Punon një 
larmi 
mësimesh 
metodat 
përfshirë 
ligjëratat, 
seminare, 
grupe 
diskutimi, 
hulumtim 

      

 
Këto artikuj duhet të mbështeten me dokumente për verifikim. 
Rezultati llogaritet nga 30 në vlerësimin e gradave duke filluar nga profesori deri tek profesori 
asistent {(shkalla / 60) x30. 
Rezultati llogaritet nga 40 në vlerësimin e gradave duke filluar nga të moshuarit. 
Ligjërues, Trajner dhe instruktor {(shkalla / 60) x40. 
Shënim: Nëse Kryetari i Departamentit është objekt vlerësimi, atëherë Dekani i Kolegji plotëson 
formularin. 
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Rezultati i përgjithshëm: _____________________________ 
 
Mirënjohje e Udhëheqësit të Departamentit: 
Emri: _______________________________________  
Data: ________________________ 
 
Komente të tjera që Shefi i Departamentit dëshiron të shprehë: 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Vlerësimi i Performancës së Kolegjit:  
Vlerësimi:  
Gjithsej: 
 

Fusha Profesor, 
Profesor Asistent 

Ligjërues 
Asistent 

Trakë e Hulumtimit 

Profesor, 
Profesor Asistent 

Ligjërues 
Asistent 

Trakë e Ligjërimit 

Trajner, 
Instruktor 

 Përqindja  Pikë Përqindja Pikë Përqindja Pikë 
Aktivitete 
kërkimore 

30  20  10  

Shërbimi për 
komunitet 

20  20  20  

Vlerësimi nga 
e studentëve 

20  30  30  

Udhëheqësi i 
Departamentit 

30  30  40  

Rezultati 
përfundimtar 

100  100  100  

 
Komente shtesë: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Objektivat e vëna për vitin e ardhshëm akademik: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Nënshkrimit i Udhëheqësit të Departamentit: …………………………………… …… ..  
Data: …………… …… 
 
Dekani i Kolegjit Tempulli___________ 
 
Nënshkrimi: …………………………………… ..… .. …… ..  
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Data: ……… ……………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikimi është hapi parë drejtë realizimit të veprimtarisë në Kolegj, dhe për këtë Kolegji 
Tempulli, bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosove, Statutin dhe rregulloret e brendshme 

të Kolegjit, nxori këtë: 

 

 
14. RREGULLORE E KOMUNIKIMIT NË KOLEGJIN TEMPULLI  

 
Neni 1. 

Objekti i rregullimit 
Për mes kësaj rregulloreje të komunikimit, caktohen qëllimet për të gjithë komunikimin në 
Kolegjin Tempulli, si dhe rolet dhe përgjegjësitë e që lidhen me aktivitetet e komunikimit. 
Efekti ligjor i rregullores përfshinë e gjithë personelin e Kolegjit dhe vlen si për komunikim  
brendshëm ashtu dhe të jashtëm. 

 
Neni 2. 
Qëllimi 

Qëllim kryesor i rregullimit të kësaj rregulloreje është ruajta dhe realizimi i komunikimit pozitiv, 
cilësor dhe të qasshëm për të gjithë subjektet e përfshirë në komunikim. Veçmas për 
komunikim me studentin dhe bërjen e informacioneve të lehta dhe të përdorshme për 
realizimin e të drejtave të tij, që i siguron statusi i të qenit student në Kolegj. 
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Komunikimi paraqet pjesën më të rëndësishme të pretendimit të punës së Kolegjit Tempulli dhe 
është shtylla e prioriteteve të rëndësishme në ndërveprim me komunitetin. 
Kolegji Tempulli është i përkushtuar për vlerat themelore akademike, si dhe të autonomisë dhe 
lirisë akademike.  
Integriteti dhe barazia duhet të karakterizojnë Operacionet e Kolegjit si në kërkime ashtu edhe në 
arsim, si dhe në ushtrimin e autoriteti dhe veprimtarinë administrative.  
Njohuria, ndriçimi dhe kërkimi i së vërtetës janë idealet që kanë karakterizuar Kolegjin 
Tempulli. 

  Neni 3. 
Lëmenjtë e funksionimit 

 
 Komunikimi i përgjithshëm (brendshëm dhe jashtëm); 
 Thirrjet telefonike; 
 E-mail; 
 Komunikimi i shkruar;  
 Takimet;  
 Ankesat.  

Neni 4. 
Palët e përfshira 

Palët e përfshira për veprimtarinë e Kolegjit, janë: Studentët, stafi akademik dhe ai administrativ, 
partneret e biznesit si dhe grupet tjera  të interesit të brendshme dhe të jashtëm. 

 
Neni 5. 

Subjektet përgjegjës 
Subjekt përgjegjëses për realizim të rregullores, paraqiten e gjithë stafi i Kolegjit të cilët kanë 
marrëdhënie të rregullta dhe part time në Kolegjin Tempulli. 
 

Neni 6. 
Standardet e shërbimit 

Aktivitetet e komunikimit në Kolegjin Tempulli do të kontribuojnë në rritjen e ndërgjegjësimit 
në aktivitetet e Kolegjit dhe ndihmojnë në nxitjen e marrëdhënieve cilësore, të qëndrueshme dhe 
afatgjate brena Kolegjit, në komunitetin e bartësve të Arsimit të Lartë në Kosove, në vend dhe 

jashtë saj. 

Si rezultat, komunikimi do të kontribuojë në krijimin e një klime të hapur dhe realizimit të punës, 
si në inkurajimin e zgjidhjeve të reja me dialog aktiv mes niveleve të ndryshme të komunikimit 
të brendshëm. 
Komunikimi i jashtëm do të kontribuojë në rritjen dhe zgjerimin e vetëdijes, mbi punën dhe 
programet e studimit në Kolegjin Tempulli.  
Parimi i qasjes së publikut në dokumentet zyrtare është një parim themelor i cili natyrisht të 
respektohet dhe në bazë tij punohet në Kolegjin Tempulli. 
 
Komunikimi i përgjithshëm 

Ne: 
  do të komunikojmë me respekt, mirësjellje, me integritetit dhe profesionalizëm në çdo 

kohë; 
 Do të sigurohemi se i trajtojmë të gjithë kolegët dhe studentët barabartë dhe fer në çdo 

kohë; 
 do të ofrojmë shpjegime të qarta, të dobishme dhe këshilla në çdo kohë. 
 do të ofrojmë për të gjetur çdo gjë që nuk është e njohur dhe përgjigjemi brenda afatit të 

rënë dakord; 
 do ta ruajmë konfidencialitetin e duhur në përputhje me ligjin dhe politikat e Kolegjit  

në çdo kohë; 
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 do të përgjigjemi në një nga tri gjuhët që përdoren në nivel të Kolegjit, ashtu siç 
kërkohet në çdo kohë; 

 do të japim informacion i cili është i saktë,  i autorizuar dhe i qasshëm për të gjithë 
personat e duhur në kohën e duhur dhe/ose sipas afateve të publikuara;  

 do të përgjigjemi menjëherë në mënyrë të plotë, të saktë, të vërtetuar, të përditësuar dhe 
informacionin përkatës, brenda një dite pune për kërkesat themelore, dy ditë pune për 
kërkesat më komplekse, ose brenda afatit të rënë  dakord sipas punës që kërkohet;  

 do t’i plotësojmë të gjitha afatet e përcaktuara dhe të rënë dakord 95% të kohës; 
 do të raportojmë dhe do të shpjegojmë menjëherë me telefon / email çdo vonesë dhe të 

bien dakord për një afat të rishikuar.  
 

Thirrjet telefonike   
Ne: 
 do t’u përgjigjemi në thirrjen telefonike brenda tri zileve, në 95%  të rasteve; 
 do ta identifikojmë veten, departamentin  dhe shërbimin në mënyrë që të konfirmojmë 

se telefonuesi ka arritur numrin e saktë për çdo thirrje; 
 do të referojmë  thirrësin në daljen e saktë, siç kërkohet; 
 do të sigurojmë të gjitha informatat relevante ose do të marrim një mesazh dhe do të 

ndjekim këtë në çdo kohë;  
 do të përgjigjemi  në thirrjet e lëshuara/porositë brenda një dite pune. 

 
E-mail   
 Ne: 

 do të sigurojmë që email-it të jenë koncizë dhe faktikë, me veprimet që kërkohen/ 
afatet e shprehura qartë për çdo email; 
 do ta konfirmojmë marrjen e të gjitha emaileve brenda një dite pune; 
 do të përgjigjemi në komunikim bazik  email që kërkojnë informacion të thjeshtë 
brenda një dite pune; 
 do të përgjigjemi në kërkesat më komplekse brenda dy ditëve të punës, ose të 
konfirmojë një afat të pranueshëm me dërguesin dhe për të përmbushur këtë afat;  
 do të përcjellim emailin menjëherë tek pala  e tretë për të lehtësuar përgjigjen efikase 
dhe të njoftojë dërguesin origjinal brenda një dite pune; 
 do ta aktivizojmë përgjigjen automatike në e mail para fillimit të pushimit dhe të japim 
datën e kthimit në punë. 

Komunikimi i shkruar   
Ne: 
 do të sigurohemi se përmbajtja është e saktë, relevante dhe adekuate në çdo kohë me 
veprime të qarta ashtu siç kërkohet; 
 do të shkruajmë qartë, konciz, gjithmonë në mënyrë të kuptueshme dhe të qasshme për 
lexuesin; 
 do t’i sigurojmë të gjitha dokumentet dhe shkresat zyrtare në klimë bashkëpunuese; 
 do t‘i përgjigjemi klientit me shkrim brenda tri ditëve të punës ose sipas afatit të 
kërkuar; 
 do t’i sigurojmë që  të gjitha dokumentet që janë të autorizuara, nënshkruara, me datën 
e postimit dhe të vulosura me vulën e Kolegjit, ashtu siç kërkohet. 
 

Takimet  
Ne: 
 do të jemi të përpiktë për të gjitha takimet dhe ngjarjet e tjera; 
 do të sigurojmë njoftim me të gjitha detajet për takimin formal, rendin e ditës dhe 
materialet të paktën tre ditë para takimit ose në pajtim me rregulloret gjegjëse; 
 do të mbajmë shënime për të gjitha takimet dhe do ta qarkullojmë propozim-
procesverbalin në format standard dhe gjuhë të qasshme brenda tri ditëve të punës; 
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 do të takohemi me ju brenda pesë minutave nga koha e caktuar për takimin; 
 do të këshillojmë brenda dhjetë minutave të kohës ose sa më parë që është e 
mundshme për një takim në qoftë se keni ardhur, pa marrëveshje paraprake;   
 do të ofrojmë ndihmë të menjëhershme dhe këshilla për telefonuesit që kërkojnë ri-
drejtim; 
 do të arrijmë në kohën e akorduar për çdo takim;   
 do të telefonojmë ju të paktën 15 minuta përpara kohës së takimit dhe do t’ ju 
informojmë për çdo vonesë të pashmangshme dhe do të biem dakord për një kohë të 
rishikuar për takimin;  
 

Problemet dhe ankesat   
Ne: 
 do të dëgjojmë çështjen e ankesës me kujdes dhe respekt dhe do ta çmojmë objektivisht 
në çdo kohë; 
 do të ofrojmë ndihmë dhe asistencë për të zgjidhur çfarëdo çështje në kuadër të 
kapacitetit të autorizuar; 
 do t’u përgjigjemi ankesave me shkrim brenda autoritetit dhe kapacitetit tonë brenda 24 
orëve për çështje bazike ose brenda 3 ditëve të punës për çështje më komplekse;  
 do t’i shënojmë detajet dhe do t’i informojmë ankuesin se çfarë mund të bëhet menjëherë 
dhe çfarë duhet të kalojë tek pala e tretë; 
 Gjithmonë do të specifikojmë se kush do t'i përgjigjet ankuesit dhe do të sigurojmë një 
afat të arsyeshëm; 
 Do të sigurohemi që informata kthyese lidhur me ankesën gjithmonë të jetë dhënë në 
kohë dhe pa vonesa, me sqarime relevante.  
 

Monitorimi dhe informata kthyese 
 Anketimi vjetor i klientëve;  
 Vlerësimi nga studentët. 

Neni 7 
Komunikimi i jashtëm 

 
Të folurit në emër të Kolegjit Tempulli: 
Në lidhje me të folurit për Kolegjin, në emër të Kolegjit apo përfaqësimit të Kolegjit në media, 
vlen si më poshtë: 
E drejta për të folur në emër të Kolegjit i diktohet varësisht nga funksioni i anëtarit të stafit si dhe 
përgjegjësia në Kolegj.  
Në çështjet në lidhje me hulumtimin e kryer në Kolegj, çështja do t'i referohet studiuesit ose 
studiuesit që kanë ekspertizë në tema.  
Për çështje të tjera, përveç nëse është rënë dakord ndryshe, vlen hierarkia e mëposhtme 
komunikimi me median: 
 Kryetari i Kolegjit është zëdhënës për çështje të Kolegjit; 
 Dekani-a është zëdhënës për secilën fushë teme; 
 Ndërsa për çështjet në lidhje me mbështetjen operative, dhe krerët e fushave janë 

zëdhënës në  çështje që lidhen me fushat e tyre përgjegjëse përkatëse; 
 Zyrtari i Komunikimit vepron si zëdhënës për çështjet e përcaktuara nga Kolegj. 

 
Neni 9 

Kolegji Tempulli, synon që prioritet ti epet digjitalizimit të të dhënave dhe komunikimit digjital, 
për këtë kjo rregullore dhe rregulloret tjera do të ndryshohen, përpunohen dhe përmirësohen në 
pajtim me kërkesat për ndryshme dhe aplikative të kohës, në sferën e komunikimit. 
 
Kjo rregullore, hyn në fuqi në momentin e nënshkrimit nga Kryetari i Kolegjit Tempulli. 
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Bazuar në misionin e Kolegjit Tempulli, për sigurimin e programeve cilësore dhe në 
bashkëpunim me bartësit tjerë të Arsimit të Lartë në Kosovë dhe jashtë saj, e veçmas me qëllim 
të ngritjes se performancës dhe sigurimin e krahasua-shemërisë si element me rëndësi për 
Kolegjin, në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë, Statutit dhe Strategjisë, Këshilli 
Drejtues, nxori: 
 

14. RREGULLOREN PËR MOBILITET PËR STUDENTËT DHE STAFIN 
 

Neni 1. 
Procedura për mobilitet për studentët dhe stafin 

 Kolegji Tempulli, ndër vite e ka parë rëndësinë dhe frytet e mobilitetit të studentëve dhe 
stafit për mësim dhe zhvillim profesional në karrierë. Po ashtu, promovon  rëndësinë e mobilitetit 
në nivel ndërkombëtar si një nga shtyllat për zhvillimin e shoqërisë së dijes dhe për zhvillimin 
ekonomik të vendit. 
 Gjetja, sigurimi dhe simulimi i mundësive për mobilitetit është pjesë integrale e Planit 
strategjik të Kolegjit Tempulli. Përmes kësaj rregulloreje, Kolegji Tempulli synon që të realizoj 
në mënyrë aktive financimit dhe sigurimin e mundësive për partneritetit të cilat përfshijnë 
këmbimin.    

Neni 2. 
Qëllimi 

Qëllimet e këtij rregullimi përfshinë: 
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 t’i maksimizojë mundësitë e këmbimit dhe përdorimin e rrjedhave potenciale  të 
identifikuara të financimit me partnerët vendor dhe ndërkombëtarë; 

 të sigurojë informacion për studentët dhe stafin, të interesuar në mobilitetin; 
  të sigurojë që integriteti dhe progresi akademik i studentëve që shkojnë për 

mundësi këmbimi të njihet dhe të respektohet; 
 të ofrojë këshilla administrative dhe mbështetje për studentët që shkojnë dhe vijnë 

nga mobiliteti; 
 vazhdimisht t’i zhvillojë shërbimin dhe mundësitë me shqyrtim dhe vlerësim të  

duhur. 
Neni 3. 

Organizimi 
Shërbimi për marrëdhënie ndërkombëtare (ZMN) qarkullon informatën lidhur me 
mundësitë për mobilitet. Ky shërbim ka kompetencë për të komunikuar me Kolegjin në lidhje 
me procedurën dhe për të siguruar mbështetje administrative për studentët para, gjatë dhe në 
kthim nga qëndrimi jashtë vendit.  
 
Dekanati i Kolegjit është kompetent për të promovuar mobilitetin brenda departamentit, t’i 
zgjedhë dhe t’i emërojë studentët; t’i konfirmojë aranzhimet për Marrëveshjen e studimit, 
duke përfshirë këtu edhe dhënien e kredive ECTS dhe përshtatjen e kurrikulave për studentët 
që vijnë për programin e mobilitetit.    
 
Këshilltari studentor i Kolegjit jep informacione dhe këshilla për studentët në nivel 
individual rreth mobilitetit, i referon ato tek anëtarët e duhur të stafit ose  tek departamenti i 
duhur dhe e sistemon dokumentacionin.   
 
Koordinatori i Kolegjit për mobilitet të studentëve është anëtar i stafit akademik të 
Kolegjit i cili është përgjegjës për promovim pozitiv dhe përkrahje për procesin dhe zgjidhje 
të problemit brenda kornizës së pozitës.  Koordinatorët ofrojnë përkrahje aktive individuale 
për studentët që shkojnë dhe vijnë për një program mobiliteti.  
  
Shërbimi studentor merret me dokumentacionin dhe transkriptat e notave të studentëve të 
cilët kanë qenë jashtë shtetit për një semestër apo një vit të tërë akademik dhe gjithashtu me 
çështjet juridike për studentët që vijnë në Tempull për një program mobiliteti, duke u bazuar 
në informatat nga Zyra e Dekanit. 
 
Zyra e burimeve njerëzore (ZBNJ) merret me mobilitetin e stafit.  Ajo siguron që çdo 
anëtar i stafit që shkon jashtë vendit për një angazhim mësimdhënës ose trajnim është 
regjistruar, duke përfshirë mbajtjen e të dhënave të anëtarëve të stafit që vijnë për një program 
mobiliteti. 

Neni 4. 
Procesi i mobilitetit për studentët e Kolegjit 

Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare hap një thirrje për grupet e synuara të studentëve, sipas 
afateve për dorëzimin e aplikacioneve në bartësit e arsimit të larë,  partnerë për programin për 
mobilitete. Thirrja i specifikon kriteret dhe peshën që kërkohen për të përmbushur kushtet dhe 
procesin e përzgjedhjes.  
Këto kritere janë:  

 50% merita akademike,  
 30% njohja e gjuhës së mësimdhënies dhe  
 20%  motivimi.  

ZMN dërgon thirrjen me të gjitha dokumentet e nevojshme me e-mail për studentët, një kopje i 
shkon edhe këshilltarit studentor dhe koordinatorit për mobilitet gjegjës, si dhe palëve tjera të 
interesuara. 
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1. Studentët e dërgojnë aplikacionin e tyre dhe dokumentacionin e nevojshëm tek 
këshilltari studentor i Kolegjit dhe kopje të dokumenteve në ZMN. 
2. Kolegji gjegjës realizon procesin e zgjedhjes. Ky proces përfshin përdorimin e kritereve 
të përzgjedhjes dhe rëndësinë duke siguruar mundësi të barabarta për të gjithë, pa konflikt 
interesi. Rezultatet dhe arsyesh mëria përfshihen në formularin e autorizimit të Kolegjit – 
Studentët nga programi për mobilitet që shkojnë nga universiteti (Shtojca 1), i cili 
dërgohet në ZMN brenda afatit të paraparë.  
3. Kolegji siguron një kopje të vendimit në formularin e autorizimit për studentin. 
4. ZMN i informon universitetet partnere për emrat e studentëve të emëruar. 
5. Çdo student para se të shkojë në një program për mobilitet e nënshkruan Marrëveshjen 
për studim (Learning Agreement (LA). Marrëveshjen për studim e nënshkruan dekani i 
Kolegjit ose koordinatori i Kolegjit. Me nënshkrimet e tyre, ata konfirmojnë se lista e 
lëndëve të zgjedhura të studentit që shkon në program mobiliteti, si dhe ECTS kreditë e 
fituara nga këmbimi ose lëndët shtesë që nevojiten më vonë, do të njihen kur studenti do të 
kthehet.  
6. Një kopje e Marrëveshjes për studim e nënshkruar nga përfaqësuesit e  institucionit amë 
dhe përfaqësuesit institucionit mikpritës dërgohet në Zyrën e regjistrit për dosjen e 
studentit.  Ndryshimet në Marrëveshjen për studim  mund të bëhen me pajtim  dhe me 
mirëkuptim reciprok të të gjitha palëve.  
7. Studentët që shkojnë në mobilitet nëpërmjet programit Erasmus+  nënshkruajnë 
Marrëveshjen për studim me Kolegjin. Kjo arkivohet në Kolegj dhe një kopje i jepet 
studentit. 
8. Studentët që shkojnë në program mobiliteti pagesën e shkollimit e paguajnë në 
Kolegjin Tempulli, dhe jo në Institucionin e arsimit të lartë, pritës. 
9. Nëse studenti që shkon në  program mobiliteti ka bursë meritore të KT. Bursa i jepet 
studentit sipas kushteve të përcaktuara në Letrën e akordimit. Notat e marra derisa është 
në programin e këmbimit nuk ndikojnë në ndarjen e bursës.  
10. Për studentët që shkojnë në program mobiliteti nëpërmjet programit Erasmus/ 
Erasmus+, ZMN i dërgon emrat tyre dhe vlerën e pagesës mujore tek Zyra e financave me 
qëllim që të bëjë transferim e pagesës në llogarinë e studentit. 
11. Çdo student i dërgon dokumentet relevante, notat dhe një raport vlerësimi tek 
Dekani i Kolegjit brenda 30 ditëve pas kthimit dhe një kopje e dërgon në Zyrën për 
marrëdhënie ndërkombëtare.  
12. Këshilli mësimor-shkencor i Kolegjit e konfirmon kompletimin e suksesshëm të 
lëndëve dhe njohjen kredive ECTS të fituara jashtë shtetit, ku dekani  dërgon një kopje të 
konfirmimit në Zyrën e regjistrit kështu që kreditë mund të regjistrohen në transkripton e 
studentit.   

Neni 5. 
Procesi për anëtarët e stafit që shkojnë në program mobiliteti 

Stafi akademik i cili dëshiron të përfitojë nga detyrat mësimdhënëse të stafit (staff teaching 
assignment -STA) dhe stafi administrativ që kërkon një mundësi trajnimi jashtë vendit duhet ta 
kompletojë procesin në vazhdim: 

1. Në mënyrë të rregullt t’i kontrollojë thirrjet dhe informacionin e dërguar nga ZMN ose 
nga burimet tjera për mundësitë relevante për mobilitet.  
2. Të aplikojë në thirrjen specifike për mësimdhënie ose trajnim të publikuar nga 
universitet partnere.  
3. Aplikacionet t’i dërgojë në Kolegjin/qendrën/departamentin gjegjës dhe një kopje 
elektronike në ZNM.   
4. Aplikonte e suksesshëm pranojnë ftesë nga universiteti pritës me datat e specifikuara, 
kohëzgjatjen dhe aktivitetet ose rezultatet.  
5. Të bashkëpunojë me menaxherin, apo ZMN dhe ZBNJ për të kompletuar 
dokumentacionin dhe formularin e autorizimit (shtojca 2). 
6. Të sigurohet që të gjitha punët kontraktuese dhe përgjegjësitë për periudhën e qëndrimit 
në programin e mobilitetit janë të mbuluara. 
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7. Pas kthimit, anëtarët e stafit e dorëzojnë një raport vlerësimi, duke përfshirë formularin 
e vlerësimit nga institucioni partner,  në departamentet tyre dhe ZMN.   

Stafi akademik gjithashtu mund të aplikojë për pushim për mobilitet duke përdorur Rregulloren 
për pushim sabatik  për zhvillim të stafit akademik  që gjendet në ueb faqen e Kolegjit ose 
mund të merret në Zyrën e burimeve njerëzore.  
 
*Përzgjedhja fillestare e stafit akademik, nga kërkesa e dorëzuar në Kolegj, bëhet nga 

dekani/drejtori i njësisë gjegjëse akademike në pajtim me planet e Kolegjit/qendrës si dhe 

nevojat individuale për zhvillim profesional të anëtarit të stafit. Menaxheri i administratës, 

vepron njësoj me stafin administrativ.  Bazuar në propozimin e dekanit/drejtorit ose menaxherit 

të njësisë gjegjëse, vendimi përfundimtar për stafin akademik merret nga Këshilli i Kolegjit dhe 

për stafin administrativ nga Kolegjiumi. Këto vendime duhet të merren në pajtim me afatet 

kohore të specifikuara në thirrje. Këto organe mund të marrin në konsideratë meritën e 

propozimeve individuale, se si nga këto mund të përfitojë universiteti dhe se çfarë mund të jetë e 

qëndrueshme brenda burimeve të kufizuara buxhetore dhe njerëzore.   

 

Neni 6. 
Procesi i ardhjes së studentëve në program mobiliteti në Kolegjin Tempulli 

 
 Kolegji i merr në konsideratë të gjitha mundësitë për  mobilitet që mund t’i ofrojë. 
Pajtohet ta dërgojë/pranojë numrin e specifikuar të studentëve që shkojnë dhe vijnë në një 
program mobiliteti kur nënshkruhet ndonjë marrëveshje me universitetet apo Kolegjet 
partnere.   
 Kolegji apo Universiteti partnerë zgjedh  studentët më të përshtatshëm për mobilitet.  
 Kolegji pritës akordohet për lëndët e përshtatshme për Marrëveshjen studimore të 
akorduar për studentët që vijnë dhe vetëm mund refuzojnë ose kërkojnë ndryshime për 
marrëveshjen studimore nëse nuk ka lëndë të përshtatshme gjatë periudhës së këmbimit.  
 Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare e Kolegji Tempulli pranon emrat e studentëve të 
emëruar që do të vijnë në program mobiliteti.  
 Shërbimi studentor sigurohet që studentët që vijnë t’i marrin të gjitha informatat dhe 
përkrahjen për akomodimin, çështjen e vizave dhe leje qëndrimin. 
 Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare e Kolegji Tembulli i dërgon këta emra tek njësitë 
akademike gjegjëse të KT.   
 Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare e Kolegji Tembulli i kontakton studentët dhe ua 
dërgon atyre të gjitha dokumentet dhe kërkesat sa i përket regjistrimit të tyre, programet 
studimore dhe listën e lëndëve lidhur me KT. 
 Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare e Kolegji Tembulli e u dërgon studentëve 
informacion sa i përket qëndrimit në Prishtinë si dhe për çështjet tjera të rëndësishme. 
 Zyra për marrëdhënie ndërkombëtare e Kolegji Tembulli komunikon me 
koordinatorin/këshilltarin gjegjës për regjistrimin final të studentëve që vijnë. 
 Shërbimi studentor sigurohet se të gjithë studentët janë regjistruar në programet studimore 
gjegjëse që i kanë zgjedhur sipas Marrëveshjes për studim. 
 Kolegji ofron programin/gjuhën e studimit, përshtatjen e kurrikulës/vlerësimet e 
nevojshme dhe gjithë vargun e përkrahjes akademike që ofrohet për studentët e rregullt siç 
është paraparë me Marrëveshjen për studim. 
 Në fund të periudhës së këmbimit, Kolegji pritës dhe studenti i ardhur përgatitin një raport 
vlerësimi.  
 Pas kompletimit të periudhës së këmbimit dhe sesionit të provimeve, shërbimi studentor 
lëshon transkripton e notave. 
 Pas kompletimit të periudhës së këmbimit, ZMN siguron për çdo student Letër për 
kompletim të programit të mobilitetit në Kolegjin Tempulli. 
 

Neni 7. 
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Stafi që vjen në program mobiliteti në Kolegjin Tempulli 
 

Mobiliteti  i stafit që vjen në program mobliteti është definuar në manualin e Erasmus+  dhe në 
programet dhe projektet tjera të këmbimit si metodë e mbështetjes së këmbimit të njohurive dhe 
ekspertizës dhe për të ofruar mundësi për zhvillim profesional. Si zakonisht ky lloj mobiliteti 
është një angazhim i shkurtër mësimdhënës ose trajnim që zgjat nga një deri më shtatë ditë për 
stafin akademik dhe deri tri muaj për stafin administrativ. Financimi sigurohet nga bartësi i 
arsimit të lartë amë ose nga projekti apo programi i këmbimit. Llojet tjera të mobilitetit të stafit 
akademik të brendshëm përfshijnë vizita  ekspertësh apo profesorësh vizitues të ftuar për të 
dhënë mësim apo për të mbajtur  trajnim dhe ato kompensohen përmes Rregullores për 
kompensim.  
Numri i anëtarëve të stafit që vjen në program mobiliteti është specifikuar në marrëveshjen e   
nënshkruar në mes institucioneve partnere. 
Në rast të ardhjes së stafit në program mobiliteti, aplikohen procedurat në vazhdim: 

1. Bartësi i Arsimit të Lartë amë publikon thirrje për mobilitet dhe i zgjedh anëtarët e 
stafit të përshtatshëm. 

2. Kolegji  amë dërgon emrat, CV-të dhe dokumentet tjera relevante të stafit të zgjedhur 
në Zyrën për marrëdhënie ndërkombëtare. Zyrën për marrëdhënie ndërkombëtare i 
përcjell këto informata  te Kolegjet/departamentet gjegjëse.   

3. Brenda 5 ditëve të punës Kolegji/departamenti e konfirmon me shkrim se stafi që 
vjen në program mobiliteti është pranuar dhe ofron detaje për detyrat/përgjegjësitë për 
stafin pranuar gjatë programit të këmbimit apo trajnimit.  

4. ZMN i konfirmon këto detaje me stafin që vjen për mobilitet dhe komunikon me ato 
në lidhje me çështjet logjistike dhe organizative.  

5. Pas periudhës së mobilitetit, Kolegji/departamenti me shkresë konfirmon 
kompletimin e suksesshëm të mobilitetit për atë anëtarët të stafit.  

6. ZMN kërkon vlerësim nga anëtar i stafit dhe nga Kolegji/departamenti.   
 

Neni 8. 
Ankesa 

Në rast se studentët apo anëtarët e stafit besojnë se procesi i përzgjedhjes ka qenë i padrejtë, ose 
ka pasur mospërputhje të tjera procedurale, ata kanë të drejtë të apelojnë vendimin. Ata duhet të 
apelojnë në formë të shkruar te Sekretari i përgjithëm dhe një kopje te Këshilli Akademik që ka 
bërë seleksionimin. Prorektori heton çështjen dhe jep vendim me shkrim për ankesën.    

 
                                                                Neni 9. 

Dokumentet 
 

 CV në formën shembull të dërguar. 
 Formularin e aplikimit (studentët). 
 Formularin për autorizim të Kolegjit  – për studentët që shkojnë në një program mobiliteti 

dhe stafi që shkon në një program mobiliteti (shtojcat  1, 2). 
 Marrëveshjen për studim të studentit. 
 Marrëveshjen për mobilitet të studentit.  
 Planin individual për nxënie për ofertën për mentorim. 

 
                                                        Neni 10. 
                                         Monitorimi dhe rishikimi 
 

 Ditar ditor për promovim të bursave dhe shpërndarjes së kërkesave; 
 Raporti vjetor i dërgohet Sekretarit të Përgjithshëm sa i përket vëllimit të punës dhe 
efikasitetit të shërbimit; 
 Vlerësimin e shërbimit, të monitoruar nga përgjegjësit e shërbimeve; 
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 Formulari i vlerësimit nga Kolegji, studentët, klientët dhe partnerët. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Shtojca 1 
Formulari i autorizimit nga Kolegjit  

Kolegji/departamenti  
 
Emri  
 

Mbiemri  

Institucioni ku realizohet mobiliteti Shteti  
 

Ju lutemi, komentoni meritat e këtij programi këmbimi   
 
Nevojat për zhvillim profesional 
 
Planet e Kolegjit/departamentit  
  
Shkathtësitë gjuhësore  
 
Motivimi  
 
 
Orët e punës dhe përgjegjësitë gjatë programit të këmbimit  
 
Nënshkrimi i dekanit/drejtorit:                                                                                  Data: 
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Për studentët që shkojnë në program mobiliteti   

Nënshkrimi i përgjegjësit të ZMN:                                                                           Data: 
 
Kolegji/departamenti  
 
Emri  
 

Mbiemri  

Institucioni ku realizohet mobiliteti Shteti  
 

Ju lutemi, komentoni meritat e këtij programi këmbimi   
 
Nevojat për zhvillim profesional 
 
Planet e Kolegjit/departamentit 
  
Shkathtësitë gjuhësore  
 
Motivimi  
 
Orët e punës dhe përgjegjësitë gjatë programit të këmbimit  
 
Nënshkrimi i dekanit/drejtorit:                                                                                Data: 
 
Nënshkrimi i përgjegjësit të ZMN:                                                                           Data: 
 

Kolegji/departamenti          
                                  
Emri  
 

Mbiemri  ID numri  

Institucioni ku realizohet mobiliteti  Shteti  
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  Luteni që të plotësoni të gjitha pjesët e formularit,  nënshkruani dhe siguroni një kopje për 
studentin dhe ZMN dhe mbani një kopje për të dhënat e Kolegjit. ZMN e informon Shërbimin 
studentor për studentët e zgjedhur, lëndët dhe kreditë. 

 
 

    Shtojca 2 
    Formulari i autorizimit nga Kolegji/departamenti  
    Për anëtarët e stafit që shkojnë në program mobiliteti   

 
Luteni që të plotësoni të gjitha pjesët e formularit,  nënshkruani dhe siguroni një kopje për 
anëtarin e stafit dhe ZMN dhe mbani një kopje për të dhënat e Kolegjit.   Këshilli i Kolegjit e 

 
 
 
Ju lutemi komentoni për meritat akademike dhe meritat më të gjëra arsimore të këtij 
programi këmbimi? 
 
 
 

Ju lutemi, komentoni përshtatshmërinë e aplikantit për programin e mobilitetit   
 
Përshtatshmëria akademike (50% e kritereve të seleksionimit) 
 
 
Shkathtësitë gjuhësore në gjuhën e mësimdhënies (30%  e kritereve të seleksionimit) 
 
 
Motivimi i aplikantit (20%  e kritereve të seleksionimit) 
 
 
Kreditë ECTS/njohja akademike  
 
Ju lutemi shkruani lëndët dhe kreditë ECTS që njihen nga Kolegji  
 
 
Ju lutemi shkruani lëndët dhe kreditë ECTS që nuk njihen nga Kolegji dhe shkurt 
arsyetoni pse 
 
 
Për lëndët/kreditë që nuk njihen, ju lutemi tregoni se cilat lëndë studenti duhet t’i marrë 
kur të kthehet dhe që i mbulojnë këto  
 
 
Nënshkrimi i dekanit:                                                                                             Data: 
 
Nënshkrimi i koordinatorit të Kolegjit  për mobilitet:                                         Data: 
 
Nënshkrimi i përgjegjësit të ZMN:                                                                       Data: 
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informon anëtarin e stafit akademik dhe kolegjiumin për anëtarët e stafit administrativë për 
vendimin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në bazë të nenit 9, 28, 49, 39 dhe 53 e Statutit të Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike –
Tempulli  në Prishtinë, Këshilli Drejtues në mbledhjen e mbajtur me___________ nxori këtë: 
 

15. RREGULLORE MBI STUDIMET THEMELORE –BACHELOR 
 

1. Dispozitat e përgjithshme 
Neni 1. 

Me këtë Rregullore parashihen të rregullohen këto çështje; 
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 Llojet e studimeve, 
 Kushtet e regjistrimit në studime , 
 Kohëzgjatja e studimeve , 
 Statuti i studentit 
 Të drejtat dhe detyrimet e studentëve, 
 Kushti regjistrimit  të vitit, 
 Afatet paraqitja dhe dhëna e provimeve, 
 Përfundimi i studimeve dhe punimi i diplomës, 
 Dispozitat kalimtare. 
 

2.  Llojet e studimeve 
                                                               Neni 2. 

Me qellim të përgatitjes së kuadrit kërkimore-shkencore dhe për veprimtari profesionale në 
Kolegjin e Shkencave të Aplikura Teknike (KSHAT) Tempulli në Prishtinë (në tekstin e 
mëtutjeshëm Kolegji) Në bazë të programeve të akredituara, njësitë e Kolegjit (Kolegjet, 
institutet, qendrat) mund të organizojnë dy lloje të studimeve: 
 

 Studime diplomike akademike;  
 Studime diplomike profesionale.  
 

Niveli i kualifikimit përcaktohet në bazë të Kornizës Nacionale të Kualifikimeve të Republikës 
së Kosovës. 
Studimet diplomike akademike në ciklin e parë të studimeve zgjatin tre ose katër vite dhe me 
përfundimin e tyre studenti i grumbullon 180 ose 240 ECTS kredi, në varësi të programit 
studimor, të regjistruar në fillim të studimeve.  
Titulli që fitohet është i/e diplomuar (Bachelor) në fushën përkatëse. Niveli i kualifikimit në 
programet e studimit me 180 SETK kredi është VI B, ndërsa në programet e studimit me 240 
SETK kredi është VI A.  
 
Studimet diplomike profesionale në ciklin e parë të studimeve zgjatin tre vite dhe me 
përfundimin e tyre studenti i grumbullon 180 kredi. Titulli që fitohet është Specialist në fushën 
përkatëse, niveli i kualifikimit VI B. Në kuadër të studimeve profesionale të ciklit të parë, 
Kolegji mund të organizojnë studime më të shkurtra që zgjatin një ose dy vite, 60 ose 120 ECTS 
kredi përkatëse. Pas përfundimit të këtyre studimeve fitohet titull profesional gjegjës, në 
përputhje me Ligjin për arsim të lartë. 
         Neni 3. 
Studimet në Kolegjin Tempulli zhvillohen në studimet themelore tre (3) vjeçare. 
 
Studimet  themelore  organizohen në këto Programe: 

 Programi i Trafikut  Rrugor dhe Transport. 
 Qendra për zhvillim Profesional –qendra e trajnimeve. 

 
 
 
 

Neni 4. 
Në të gjitha këto departamente, mësimi realizohet në formë ligjëratave; ushtrimeve teorike 
laboratorike; e punës praktike në teren; seminareve; mobiliteteve shkencore-mësimore; 
diskutimeve; konsultime profesionale dhe nëpërmes  punimeve të pa varura të studentëve. 
 

Neni 5. 
Studimet mund të ndjekin në këto mënyra: 

- Studime të rregullta. 
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- Studime pa shkëputje nga puna dhe  
- Studime nga distance. 

 
Si dhe në çdo lloje tjetër kombinimi i mënyrave të studimit, ashtu siç e parasheh Ligji i Arsimit 
të Lartë në Kosovë si dhe Statuti i Kolegjit. 
 

KUSHTET E REGJISTRIMIT TË STUDIMEVE 
 

Neni 6. 
Në Tempull, studentet regjistrohen sipas mundësive dhe nevojave si dhe propozimet që epen për 
programe. 
Vendimin për regjistrim e nxjerr Këshilli Akademik, i cili Vendim i dërgohet Këshillit Drejtues 
për shpalljen e konkursit publik, në përmbajtje të të cilit parashihet numri i përgjithshëm i 
studentëve si dhe kushtet e regjistrimit dhe mënyrat e seleksionimit. 
 
      Neni 7. 
Nuk do të ketë kufizime moshe për t’u regjistruar apo të marrë kualifikim të arsimit të lartë. 
       

Neni 8. 
Për studimet themelore mund të konkurrojnë kandidatët të cilët i plotësojnë këto kushte: 

 Të kenë diplomuar në shkollat e mesme  përkatëse, (provimin e maturës) 
 Të kenë diplomë përkatëse në shtetet tjera  në kohëzgjatje prej së paku 12 vite të 

vlerësuara si e baras vlefshme nga Masht-ti ose 
 Në raste tjera ku Ministria vendos me udhëzim administrative përkatës. 

 
Neni 9. 

Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur në konkurs bëhet sipas procedurës kualifikuese. Studenti 
fiton të drejtën për t’u regjistruar në Kolegj në bazë të poenëve të fituar në procedure e renditjes. 
Kundër listës së rradhitjes kandidati ka të drejtë ankese Dekanit të Kolegjit dhe ka të drejtë ta 
shikoj punimin e vet në afatin prej 24 orë nga dita e shpalljes së rezultateve. 
 
      Neni 10. 
Studenti duhet të ketë kompletuar procedurën për regjistrim, që përfshin:  

- aplikim online;  
- dorëzim të dokumenteve sipas konkursit;  
- përmbushje të të gjitha kushteve për regjistrim;  
- realizim të pagesës së shkollimit. 

Kushtet dhe kriteret tjera për pranim dhe regjistrim në vitin përkatës përcaktohen me rregullore 
të veçantë. 
Regjistrimin e studentëve në semestrin e pare në bazë të konkursit e bënë administrate e Kolegjit, 
kurse Indekset i nënshkruan Sekretari/e e Kolegjit, ndërkaq pas institucionalizimit të programit 
SEMS, të dhënat menaxhohen nga Kolegjit, duke u respektuar ligji i privatësisë dhe duke u 
dhënë studentëve udhëzuesit për punën dhe funksionimin e këtij programi. 
 
      Neni 11. 
Për regjistrimin e studenteve ju nevojiten këto dokumente: 

 Fletëregjistrimi me dy fotografi; 
 Diploma origjinale e kryerjes së shkollës së mesme (testit i maturës); 
 Dëftesat e shkollës së mesme; 
 Certifikata e lindjes. 

 
Dokumentet që i paraqet student me rastin e regjistrimit mbeten në shërbimin e administratës së 
Kolegjit deri në përfundimin e studimeve apo edhe në rast të ndërprerjes së studimeve. 
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Shërbimi i administratës e bënë regjistrimin e studentëve të rijnë në librin amzë dhe në 
kompjuter si dhe formon dosjen e studentëve me numër rendor përkatës varësisht nga viti 
akademik i regjistrimit. 
 

Neni 12. 
Kalimi ose transferimi i studentëve nga një program në programin tjetër si brenda institucionit 
tone  apo edhe nga ndonjë  Institucion i  Arsimit të Lartë  në vend, bëhet në rregullores për 
transferim të studimeve të Kolegjit Tempulli. 

 
KOHËZGJATJA E STUDIMEVE. 

 
Neni 13. 

Studimet themelore Bachelor zgjasin së paku 3 vjet deri 3,5 vjet dhe kërkojnë 180 pikë  kredi të 
ECTS-së. 
Viti shkollor fillon me 1 Tetor dhe zgjatë deri me 30 Shtator të vitit të ardhshëm. 
Semestri dimëror fillon me 1 Tetor deri me 15 Janar ndërsa semestri veror fillon me 16 Shkurt 
deri me 31 Maj. 
Mësimi në studimet themelore zhvillohet në 15 javë. Në një semestër studenti mundë të ketë së 
paku  5  lëndë  mësimore e më së shumti 7 lëndë.  Numri i lëndëve të obligueshme mundë të jetë 
4 lëndë, ndërsa numri i lëndëve zgjedhore mundë të jetë deri në 3 lëndë. 
Numri i tërësishëm i lëndëve zgjedhore të cilat u ofrohen studentëve për t’i zgjedhur nuk mundë 
të jetë më i madh se dyfishi i lëndëve zgjedhore që duhet të zgjidhen. 
 
      Neni 14. 
Studenti duhet t’i përfundon studimet themelore në Kolegj brenda një periudhe që nuk tejkalon 
dyfishin e periudhës normale të paraparë për studimet të cilat i ka regjistruar, me përjashtim të 
rasteve të veçanta për të cilat vendosë Këshilli Akademik. 
 

STATUTI I STUDENTIT 
      Neni 15. 
Student, ashtë personi (individi) i regjistruar në studime në Kolegj, i cili i plotëson detyrimet e 
veta akademike dhe financiare në pajtim me ligjim për Arsimin e Lartë, Statutin dhe aktet tjera të 
përgjithshme të Kolegjit. 
 
Statutin e vet studenti e dëshmon me indeks, regjistrim në SEMS apo edhe me dokument tjetër të 
parashikuar me aktet të përgjithshme. 
 
Formën dhe përmbajtjen e dokumentit nga alineja 2 e këtij neni e përcakton MASHT-i. 
 
      Neni 16. 
Nëse studenti e humbë indeksin administrata (shërbimi i studentëve) në bazë të shënimet zyrtare 
dhe me njoftim të Dekanit studentit në fjalë i epet indeksi duplikat e që i  përgjigjet dokumentit 
të humbur. (Me institucionalizimin e programit SEMS, tashmë veprohet në bazë të udhëzuesve 
për SEMS). 
 
Studenti së bashku me kërkesë i bashkëngjit edhe fletë dëshminë se dokumenti është shpallur i 
pavlefshëm, dhe dëftesën mbi pagimin e shpenzimeve për lëshimin e indeksit duplikat. 
Studenti që i ka përmbush të gjitha detyrimet e parapara me planin dhe programin mësimor në 
pajtim me Statutin e Kolegjit, fiton të drejtën për t’u regjistruar në vitin pasues të studimeve. 
 
      Neni 17. 

Puna praktike 
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Gjatë studimeve, obligohet/ rekomandohet që pas përfundimit të semestrit të katërt, studenti të 
kryejë punë praktike (Internship), e cila është e detyrueshme, në bazë të rregullores së miratuar 
nga Qendra e karrierës e Kolegjit. 
 
      Neni  18. 
Studenti e humb statusin e studentit: 

-  Kur vendos të largohet nga studimet; 
-  Kur përfundon studimet; 
-  Kur  nuk i ka përfunduar studimet në periudhën e dyfishtë të kohëzgjatjes së studimeve; 
-  Kur arrin numrin maksimal të regjistrimit të serishëm të viteve  pa i përfunduar  me 

sukses  studimet dhe  
-  Me vendim të Kolegjit mbi procedurën disiplinore, si dhe raste tjera që parashihen me 

ligj, statut dhe aktet të tjera normative. 
 

Neni 19. 
Studenti mundë të kërkojë ndërprerje të përkohshme studimet dhe përgjegjësit që dalin me  
statutin  e studentit të rregullt në rastet e dëshmuar si: 

-  Sëmundjes së rëndë; 
-  Shërbimit të obliguar ushtarak; 
-  Kujdesi për fëmijën nën moshën tre vjeçare; 
-  Shtatzënisë lehonisë së studentes, si dhe  
-  Rastet të tjera të parapara me ligj dhe statut të Kolegjit. 

 
TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STUDENTEVE 

       
Neni 20. 

Studentet kanë këto të drejta: 
 Të marrin pjesë në ligjërata, seminare, ushtrime teorike, ushtrime praktike laboratorike 

dhe në teren, mobilitete, hulumtime, diskutime, konsultime profesionale dhe format tjera 
të mësimit sipas plan-programit në fuqi; 

 Të shfrytëzojnë bibliotekën të Kolegjit, hapësirën fizike dhe pajisjet tjera teknike si 
internetin, laboratorët, kompjuterët. 

 Të marrin pjesë në zgjedhjet për përfaqësuesit e studentëve  në organet  përfaqësuese të 
Kolegjit dhe të studentit, si dhe të marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e organeve  dhe 
komisioneve ku janë caktuar si anëtarë dhe t’i kryejnë detyrat e besuara në organet e 
kolegjit; 

 Të marrin pjesë në aktivitetet kulturore e sportive, seminare profesionale, konferenca dhe 
tubime të studentëve; 

 Të marrin pjesë në konkurs për çmimin student i dalluar dhe bursist i kolegjit si dhe të 
drejta të ndërlidhura me to, që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen aktive dhe kritike të 
studentit. 

 
Studentet kanë këto obligime: 

 t’i zbatojnë rregullat e përcaktuara nga Kolegji; 
 t’i respektojnë të drejtat e personelit dhe studentëve të tjerë; 
 t’u kushtojnë vëmendje të duhur studimeve të tyre dhe të marrin pjesë në aktivitetet 

akademike; 
 Të vijojnë ligjëratat në pajtim me rregullat e programit specifike të studimeve; 
 Të tregojnë kulturë njerëzore dhe akademike në lokalet e Kolegjit ashtu edhe jashtë tyre 

për të mos e diskredituar Kolegjin. 
 

Kushtet e regjistrimit të vitit. 
        Neni 21. 
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Vitin e dytë të studimeve mund ta regjistrojnë studentët që kanë fituar së paku 30 (tridhjetë) pike 
të ECTË nga numri i përgjithshëm i lëndëve të vitit të pare përkatësisht ( pesë provime).  
Vitin e tretë të studimeve mund ta regjistrojnë studentët që kanë likuiduar vitin e pare dhe fituar 
së paku 24 (njëzet e katër) pike të ECTS-së nga numri i përgjithshëm i lëndëve të vitit të dytë. 
       

Neni 22. 
Studenti i cili nuk ka mundur ta përfundojë me sukses vitin duhet sërish të regjistrohet në vitin e 
njëjtë të studimeve. 
Numri maksimal i viteve të regjistruar sërish është i barabartë me numrin e viteve të rregullta të 
studimit përkatës. 
 

3. Afatet dhe paraqitja dhe dhëna e provimeve. 
 

Neni 23. 
Provimet për studime si ato bachelor mbahen gjatë afatit të provimeve. 
Afatet e rregullta të provimeve për student janë: Janar, Qershor, Shtator por u janë dhënë 
mundësia edhe afate shtesë studentëve edhe në Prill dhe Nëntor gjatë një viti akademik. 
 
Oraret e afateve të provimit për student shpallen në fillim të vitit akademik që studentet të jenë të 
njoftuar me herët si dhe përcaktohen në atë mënyrë që studentet të mos kenë më shumë se një 
provim në ditë. 
 
Oraret e provimeve pasi të jenë të shpallura, janë detyruese si për pyetësin gjegjësisht 
mësimdhënësin për mbajtje të provimit ashtu edhe për studentin. 
 

Neni 24. 
Koha e paraqitjes së provimeve do të fillojë jo më herët se 4 javë para përfundimit dhe jo më 
vonë se 8 ditë para fillimit të afatit të provimit. 
Ndërsa shpallja e afatit të provimeve duhet gjatë  javës së pare të afatit të provimeve. 
      

Neni 25. 
Nëse studenti nuk mund të hyjë në provim për shkake të një arsye madhore, konsiderohet që 
provimi është anuluar për një kohë të caktuar. 
Në të gjitha rastet kur student mungon ose tërhiqet nga provimi, atëherë provimi konsiderohet qe 
ka dështuar. Ndërsa me leje të administratës studentit i lejohet me kërkesën e tij, që më herët të 
hyjë në provim procese merr pjesë në ndonjë program ndërkombëtar për shkëmbim të studimeve, 
ose për të bëre mësim praktik jashtë vendit gjatë periudhës së caktuar për provim 
 

Neni 26. 
Provimet mbahen me shkrim, me gojë, me testim, kolokiume  prezantim të punimeve seminar 
ikë por edhe ushtrime laboratorike praktike dhe mjete tjera përcjellëse si dhe përmes internetit. 
Provimet në të cilat përbëhen prej pjesës me gojë dhe me shkrim, studenti  mundë të hyjë në 
provim me gojë vetëm atëherë kur të kalon pjesën e provimit me shkrim. 
Suksesi i studentit në provim shprehet me nota prej 5 (pesë) deri në 10(dhjetë). 
Nota shënohet me numër dhe tekst në fletëparaqitje, procesverbal, në indeks dhe SEMS. 
Fletë paraqitjet bashkë me procesverbalin e mbajtjes së provimit përkatës i dorëzohen  
administratës për të bartur në librat amë dhe në formë elektronike jo më larg se dy ditë pas 
mbajtjes së provimi të bëhet evidentimi i notave . 
Provimet janë publike dhe shpallën në tabelën e shpalljeve të Kolegjit. 
 

Neni 27. 
Studenti i cili nuk ashtë i kënaqur me notim, mundet të parashtroj kërkesë me shkrim për refuzim 
të notes në zyrën e Dekanit të Kolegjit. 
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Kërkesa duhet të parashtrohet më së voni brenda 24 orëve pasi të jetë shpallur rezultati i provimit 
përkatës. 
Dekani pas pranimit të ankesës brenda një dite të punës, formon komisionin për mbajtjen e 
provimit që i epet mundësia studentit i cili ka bërë kërkesë . 
Komisioni  përbëhet  nga tre mësimdhënës por jo edhe mësimdhënësi nga i cili ashtë refuzuar  
nota nga studenti. 
Në rast se përsëritet provimi me gojë apo me shkrim, vlerësimi nga komisioni bëhet në ditën  
vijuese të punës pasi të jetë caktuar komisioni. 
Nuk mundë të paraqitet ankesë kundër vlerësimit të komisionit. 
Sipas rregullores, studenti  ka të drejtë të hyjë në provim më së shumti tri here në  të njëjtin 
provimin qe nuk e ka dhënë. 
Përndryshe  studenti  me një arsyetim të ligjshëm mund t’i lejohet nga dekani qe edhe herën e 
katër të hyjë në provim, pran komisionit përkatës. 
Në rast se studenti regjistrohet po në të njëjtin vite të studimeve, nuk merret parasysh numri i më 
pashëm i provimeve të dështuara të studentit. 
 
Në rast se serish dështon 4 herë në provim gjatë vitit të përsëritur, ai e humb statusin e studentit 
të rregullt për këtë lloj të studimeve. 
 

PERFUNDIMI I STUDIMEVE DHE PUNIMI I DIPLOMES. 
 

Neni 28. 
Statuti i studentit të rregullt mbahet edhe 2 vite mbasi ka përfunduar të gjitha provimet për tri 
vite studim, dhe se gjatë kësaj kohe studenti  duhet të mbrojë temën e diplomës për të përfunduar 
studimet me sukses. 
Studenti që ka tejkaluar kohën e paraparë për të përfunduar me sukses diplomën, mundë të 
paraqes kërkesë me shkrim te Dekani për mundësin e zgjatjes të kësaj periudhe edhe për një vit. 
Nëse merret vendimi pozitiv studenti duhet të paguaj trefishin e  pagesës së studentit të rregullt. 
 

Neni 29. 
Punimi i diplomës për bachelor elaborohet individualisht nga studenti duke vërtetuar se aftësitë 
teorike të arritura gjatë kohës  së studimit mund të shfrytëzohet  me sukses  për zgjedhjen e 
problemeve praktike në fushën për të cilën  është përcaktuar studenti. Procedura e punimit dhe 
elaburimit të temës së diplomës rregullohet në detaje në Manualin e punimit të temës së 
diplomës për programin BSc dhe MSc. 
 
Studenti i cili përfundon me sukses studimet bachelor fiton thirrjen akademike bachelor i lëmis 
përkatës. 

Neni 30. 
Diplomat për kryrjen e studimeve  si bachelor e nënshkruan dekani i Kolegjit. 
Përmbajtjen dhe formën e diplomës e përcakton Masht-i. 
 
 
 
 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
Neni 31. 

 
Studentet që nuk kanë mundur t’i përfundojnë studimet gjatë periudhës së caktuar kohore janë të 
obliguar t’i vazhdojnë studimet me rregullat e reja të studimit që do të bëhen të vlefshme me 
hyrje në fuqi të kësaj rregulloreje. 
Statusi i studentit për studimeve pa shkëputje nga puna –me korrespodencë mund të ndryshoj në 
statut të rregullt, nëse student i jap të gjitha provimet e vitit paraprak në afatin e paraparë dhe 
arrin notën mesatare jam më pakë se 8 (tetë). 
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Për të gjitha çështjet të cilat nuk janë të përfshira në këtë rregullore do të zbatohen dispozitat e 
Statutit të Kolegjit dhe Ligjit mbi Arsimin e Lartë në Kosovë. 
 

Neni 32. 
Kjo rregullore hynë në fuqi nga dita e miratimit të Këshillit Drejtues të Kolegjit Tempulli. 
 
 
  
        _____________________  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. RREGULLORJA E PROGRAMIT TË CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE 
MASTER  

 
Neni 1 

Objekti i rregullores 
Rregullorja e programit të ciklit të dytë të studimeve “Master në transport dhe 

telekomunikacion” në bazë të nenit 54, të Statutit vendos rregullat normative të funksionimit të 
Arsimimit  dhe të marrëdhënieve që krijohen midis subjekteve pjesëmarrëse në veprimtarinë e 
kësaj Kolegji.  
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Rregullorja përcakton misionin e Kolegjit, strukturën e brendshme dhe mënyrën e funksionimit të 

Arsimimit , të drejtat dhe detyrimet e organeve drejtuese, të personelit  akademik dhe 

administrativ, të studentëve, të bashkëpunëtorëve të Kolegjit; raportet midis tyre; rregullat për 

pranimin e studentëve, për mësimdhënien, për kërkimin, për praktikën, për vlerësimin, për 

diplomimin, për publikimet, për krijimin dhe administrimin e të ardhurave, për rekrutimin e 

personelit  dhe parashikon sanksionet në rastin e shkeljes së rregullores.  

 
Neni 2 

Qëllimi i rregullores 
Me këtë rregullore përcaktohen kriteret e posaçme të organizmit, mënyrës së regjistrimit të 
studimeve post-diplomike (master), kohëzgjatja, organizimi dhe mënyra e përfundimit të 
studimeve post-diplomike, përkatësisht hartimi i tezës së diplomës për Master.  
 

Neni 3 
Subjektet 

Subjektet e kësaj rregulloreje janë organet drejtuese, personeli akademik e profesional dhe 
administrativ, këshillat dhe komisionet, studentët dhe bashkëpunëtorët e institucionit. 
 

Neni 4 
Baza ligjore 

Rregullorja bazohet në nenin 4.2 të ligjit për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës, nё nenin 
55 dhe 58 të Statutit të Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli. 

 
Neni 5 

Statusi i programit 
Të gjitha njësitë akademike të Kolegjit Tempulli, duke u nisur nga kriteret unike të përcaktuara 
me këtë rregullore dhe parimin e fleksibilitetit, mund të përcaktojnë rregulla të veçanta në pajtim 
me veçoritë e fushave të tyre të studimit. 
5.1. Programi i studimeve të ciklit të dytë “Master në transport dhe telekomunikacion” është 
njësi e veçantë në strukturën akademike të KT.  
 
5.2. Për mbarëvajtjen e veprimtarisë së programit të studimeve “Master në transport dhe 
telekomunikacion” në Kolegjin Tempulli kanë përgjegjësitë përkatëse Dekanati, Departamenti, si 
dhe Këshilli akademik. 
5.3 Në përfundim të këtij programi studimi lëshohet diplomë “Master në Transporti dhe 

Telekomunikacioni”.  

 

Neni 6 
Misioni i Programit 

Programi i studimeve të ciklit të dytë ““Master në Transporti dhe Telekomunikacioni” ka si 
mision të përgatisë specialistët në Transport; Siguria rrugore dhe aksidente si dhe Trafiku postar 
dhe telekomunikacioni, të aftë për të ushtruar profesionin në sektorin publik dhe privat. 
 
 

Neni 7 
Veprimtaria e programit të studimeve 

7.1. Aspektet kryesore të veprimtarisë së studimeve të ciklit të dytë “Master në Transporti dhe 

Telekomunikacioni”, janë: studimi i metodave të kërkimit shkencor, dialogu akademik, botimet.  

 
7.1.1. Veprimtaria mësimore zhvillohet në bazë të planeve dhe të programeve mësimore 
bashkëkohore të bazuara në modelet e shkollave analoge evropiane.  
 
7.1.2. Veprimtaria kërkimore është e orientuar kryesisht në studimin e çështjeve të fushave të 
sipër përmendura dhe realizohet nëpërmjet tezave dhe projekteve të kërkimit. 
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7.1.3. Shkolla ofron botime të llojeve të ndryshme në funksion të programeve që ofron, të 
propagandimit të veprimtarisë së Kolegjit dhe në mbështetje të procesit të integrimit evropian.  
 
7.2. Programi i studimeve të ciklit të dytë “Master në Transporti dhe Telekomunikacioni” e 
zhvillon veprimtarinë e vet në bazë të strategjisë se veprimit të Kolegjit Tempulli.  
 

Neni 8 
Parimet 

8.1. Programi i studimeve të ciklit të dytë “Master në Transporti dhe Telekomunikacioni” e 
zhvillon veprimtarinë e tij në bazë të parimeve: të lirisë akademike, të autonomisë institucionale, 

të cilësisë, të efikasitetit, të vetëfinancimit.  

8.2. Liria akademike nënkupton mungesën e ndërhyrjes nga jashtë, të censurës dhe të barrierave 
në praktikën e veprimtarisë akademike. Ajo vështrohet si një parakusht për mendimin kritik, 
krijues si dhe për avancimin e dijeve dhe të kërkimit intelektual. 
8.3. Autonomia institucionale i referohet shkallës së vetë rregullimit dhe të pavarësisë së saj, 
sipas së cilës:  

a) miraton vetë strategjinë e zhvillimit  
b) miraton vetë programet mësimore;  
c) krijon këshilla dhe komisione për realizimin e misionit të saj. 

 
8.4. Parimi i cilësisë nënkupton zbatimin e standardeve akademike, kërkimore, menaxhuese, të 
infrastrukturës si në aspektin e kërkesave edhe të pritshmërie të cilat duhet të plotësohen për të 
arritur idealin e përsosmërisë.  
8.5. Zbatimi i parimit të cilësisë nënkupton realizimin e vlerësimit të brendshëm, të 
vetëvlerësimit, të vlerësimit të jashtëm dhe të akreditimit duke synuar përmirësimin, ndryshimin, 
përparimin dhe njohjen zyrtare të cilësisë së Kolegjit.  
8.6. Efektshme ia nënkupton funksionimin në një mënyrë të tillë që çon drejt realizimit të 
qëllimeve dhe objektivave të dëshiruara. Ky parim kërkon që gjërat të bëhen sipas një strategjie 
të parashikuar. 
8.7. Parimi i efikasitetit nënkupton që programi të arrijë rezultate të mira me kosto të 
pranueshme dhe të mundshme për Kolegjin Tempulli, të përdorë burimet njerëzore, materiale 

dhe mjetet në mënyrë optimale. 

 

 
Neni 9 

Drejtuesi i programit “Master Profesional” 
Drejtuesi i programit të studimit “Master në Transporti dhe Telekomunikacioni “është autoriteti 
drejtues i saj. Ai përgjigjet për përmbushjen e misionit të programit të studimit “Master në 

Transporti dhe Telekomunikacioni” dhe ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë për veprimtarinë e 
gjithanshme të saj.  

a) Drejton punën për hartimin, ndryshimin e Rregullores së programit të studimit “Master 

në Transporti dhe Telekomunikacioni” për përgatitjen e strategjisë së zhvillimit; për 
përgatitjen e dokumentacionit mësimdhënësit të Kolegjit: planin mësimor, programet 
mësimore, paketën e praktikës dhe të udhëzimeve për tezën; për hartimin e planit të 
kërkimit, për administrimin e të ardhurave të Kolegjit. 

b) Miraton programet mësimore. 
c) Drejton hartimin e orarit të mësimeve, të provimeve dhe ndjek zbatimin e tyre.  
d) Krijon komisionet e provimeve.  
e) Ndjek ecurinë e procesit mësimor.  
f) Ndjek ecurinë e veprimtarisë kërkimore dhe të procesit të tezës.  
g) Organizon ceremoninë e diplomimit.  
h) I propozon Këshillit drejtues kriteret e pranimit të studentëve, komisionet e pranimit të 

studentëve, komisionin e tezës, komisionet e diplomimit. 
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i) Organizon konkursin e pranimit të studentëve të rinj dhe shpall fituesit.  
j) I propozon Këshillit drejtues kriteret e pranimit dhe kandidaturat e personelit  akademik 

dhe të personelit  ndihmës të Kolegjit.  
k) Nënshkruan kontratën me personelin  akademik dhe administrativ. 
l) Organizon takime pune 2 herë në vit me personelin  akademik.  
m) Nënshkruan bashkë me dekanin akte dhe dokumente zyrtare në emër të Kolegjit.  
n) Ndjek ecurinë e botimeve.  
o) Ndjek bashkëpunimin me partnerët.  
p) I propozon Këshillin Drejtues masat ndëshkimore për Mësimdhënësit dhe studentët që 

shkelin rregulloren.  
q) Përfaqëson shkollën në marrëdhëniet me të tretët.  
r) Organizon vlerësimin e brendshëm të Kolegjit.  
s) Vlerëson punën e mësimdhënëseve dhe të sekretarit.  
t) I paraqet Këshillit drejtues çdo vit mësimor raportin e veprimtarisë së programit të 

studimit “Master Profesional” në “Master në Transporti dhe Telekomunikacioni”.  
 

Neni 16 
Komisionet  

Drejtuesi i programit të studimit “Master Profesional” në “Master në Transporti dhe 

Telekomunikacioni” dhe/ose përgjegjësi i departamentit ngre komisione të ndryshme që kryejnë 
detyra të caktuara lidhur me pranimin e studentëve, me zhvillimin e provimeve, me përgatitjen 
dhe mbrojtjen e tezës, me strategjinë e zhvillimit të Kolegjit. 
Komisionet propozohen nga përgjegjësi i departamentit dhe/ose drejtuesi i programit të studimit 
“Master në Transporti dhe Telekomunikacioni” dhe miratohen nga Këshilli Drejtues.  
 

Neni 17 
Personeli akademik 

17.1. Personeli akademik përbëhet nga mësimdhënësit që zhvillon mësim në programin e 
studimit “Master Profesional” në “Master në Transporti dhe Telekomunikacioni”.  
Pranimi i këtyre mësimdhënëseve bëhet sipas kritereve të miratuara nga Këshilli Drejtues.  
 
17.2. Mësimdhënësit e huaj pranohen në bazë të marrëveshjeve dypalëshe.  
Mësimdhënësit vizitorë miratohen nga Këshilli Drejtues i Kolegjit. Për çdo vit mësimor secili 
mësimdhënës nënshkruan një kontratë pune me përgjegjësin e departamentit ku janë parashikuar 
detyrimet e mësimdhënësit, angazhimet e Kolegjit dhe shpërblimi i tij.  
 
17.3. Të drejtat dhe përgjegjësitë e mësimdhënëse: 

a) Të kenë në dispozicion gjithë informacionin e nevojshëm për realizimin e detyrave të 
tyre. 

b) Të përdorin të gjitha mjediset dhe pajisjet e Kolegjit për veprimtari në dobi të KT. 
c) Të marrin pjesë në komisione dhe veprimtari të ndryshme të KT.  
d) Të kualifikohen në kuadrin e projekteve të KT. 
e) Të zbatojnë kontratën e punës  
f) Të zbatojnë rregulloren e programit të “Master në Transporti dhe Telekomunikacioni 

“dhe të KT. 
g) Të bashkëveprojnë në një mënyrë profesionale, qytetare me kolegët, studentët dhe 

bashkëpunëtorët e KT.  
h) Të realizojnë programin mësimor sipas kërkesave të paracaktuara. 
i) Të krijojnë një klimë bashkëpunimi me studentët dhe kolegët. 
j) Të përmbushin përgjegjësitë për udhëheqjen e tezës. 
k) Të kontribuojnë në çështjet e integrimit evropian të vendit. 
l) Të vlerësojnë studentët në mënyrë profesionale dhe në kohën e parashikuar. 
m) Të mos marrin pjesë, si rregull, në një komision vlerësimi të studentëve kur ata kanë 

lidhje familjare me ndonjë prej tyre. 
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n) Të mos angazhojnë studentët për punë personale. 
 

Neni 18 
Sekretari i programit 

Sekretari i programit të studimit “Master Profesional” në “Master në Transporti dhe 
Telekomunikacioni” kryen detyrat si më poshtë:  

1. Punon nën drejtimin e drejtuesit të programit të studimit “Master në Transporti dhe 
Telekomunikacioni” dhe/ose përgjegjësit të departamentit dhe mban përgjegjësi për 
zbatimin e të gjitha porosive të dhëna prej tij për komunikimin shkresor e verbal me 
dekanatin, Këshillin Drejtues, me personelin  akademik, me studentët, me 
bashkëpunëtorët e KT.  

2. Bën organizimin teknik të mbledhjeve të Këshillit drejtues dhe mban proces verbalin e 
mbledhjeve.  

3. Ndihmon në përgatitjen e materialeve për drejtuesin e programit të studimit “Master në 
Transporti dhe Telekomunikacioni” dhe/ose përgjegjësin e departamentit. 

4. Pret personat që kërkojnë takim me drejtuesin e programit të studimit “Master në 
Transporti dhe Telekomunikacioni”. dhe/ose përgjegjësin e departamentit.  

5. Merr në dorëzim korrespondencën dhe materiale të tjera që vijnë në adresë të drejtuesit të 
programit.  

6. Arkivon dokumentacionin e institucionit, të profesorëve dhe të studentëve.  
7. Shtyp dhe shumëfishon shkresa dhe materiale mësimore. 
8. Kryen procesin e regjistrimit të studentëve të rinj gjatë procesit të konkursit të pranimit si 

dhe procedurën e regjistrimit të studentëve të pranuar.   
9. Përcjell ecurinë e procesit mësimor në drejtim të respektimit të strukturës mësimore, të 

orarit të mësimit, të provimeve; ecurinë e praktikës, të procesit të tezës dhe kujdeset për 
mbajtjen e dokumentacionit përkatës të këtyre proceseve. 

10. Përgatit mjetet mësimore për zhvillimin e procesit mësimor. 
11. Përgatit proces verbalet e vlerësimeve me emrat e studentëve dhe ia paraqet drejtorit të 

programit për nënshkrim.  
1. Afishon strukturën mësimore, orarin e mësimit, datat e provimeve, datat e praktikës, të 

mbrojtjes së tezave dhe lajmërime për veprimtari të ndryshme.  
2. Merr në dorëzim proces verbalet e plotësuara të vlerësimeve.  
3. U jep informacion për vlerësimin studentëve. 
4. Pajis të gjithë studentët e rinj të pranuar në programin e studimit “Master profesional” me 

kartë studenti, plotëson kërkesat e studentëve për vërtetime të thjeshta, listë notash e 
dokumente të tjera.  

5. Kryen hedhjen e notave në regjistrin themeltar sipas kurseve dhe lëndëve;  
6. Përgatit diplomat dhe certifikatat e notave për studentët që mbarojnë studimet.  
7. Mban lidhje me dekanatin dhe raporton të dhënat statistikore të programit të studimit 

“Master në Transporti dhe Telekomunikacioni” në instancat që i kërkojnë.  
8. Mban dokumentacionin financiar. 
9. Kryen shërbimet bibliotekare dhe të internetit. 
10. Në fund të vitit akademik përgatit një raport pune të cilin ia paraqet dekanit të Kolegjit. 

 
Kushtet  e pranimit 

Neni 19 
Kushtet e regjistrimit dhe obligimet janë caktuar në përputhje me shkollimin paraprak të 
kandidatëve sikur vijon: 

 Studimet postdiplomike të ciklit master kanë të drejtë t’i regjistrojnë të gjithë studentët të 
cilët kanë kryer ciklin e parë të studimeve themelore (bachelor) dhe që kanë fituar së 
paku 180 kredi (ECTS). 

 Studentët të cilët gjatë ciklit të parë të studimeve kanë arritur notën mesatare 7.5 do të 
pranohen drejtpërdrejtë në studimet  
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 Studentët nën notën mesatare 7.5 do t’i nënshtrohen provimit kualifikues në të gjitha 
njësitë akademike në të cilat ata aplikojnë në studimet posdiplomike të ciklit master.  

 Studentët që kanë përfunduar studimet themelore katër ose pesë vjeçare, mund të 
regjistrojnë studimet postdiplomike të ciklit master sipas kushteve dhe plan-programeve 
të përcaktuara në kohëzgjatje prej 1 viti. 

 Konfirmimin definitive për pranimin e studentëve të ciklit master e kryen Dekani i 
Kolegjit Tempulli. 

 
Struktura organizative e studimeve posdiplomike 

Neni 20 
Studimet posdiplomike (master) do të organizohen në të gjitha njësitë akademike të Kolegjit të 
cilat me planet e tyre mësimore parashohin këtë shkallë të studimeve.  
Studentët të cilët kanë përfunduar studimet themelore në një njësi akademike mund të 
konkurrojnë për studimet postdiplomike të shkallës master në një njësi tjetër akademike nëse kjo 
lejohet me rregulloren e organizimit të brendshëm të kësaj njësie akademike 

Neni 21 
Të drejtën e dhënjes së mësimit në studimet postdiplomike të ciklit master e ka personeli 
mësimor në thirrje të profesorit (Profesor, dhe Profesor asistent) i cili i plotëson kushtet e 
parapara me Statutin e Kolegjit Tempulli. Të drejtën e mbajtjes së ushtrimeve në këtë cikël 
studimesh e kanë asistentët të cilët kanë së paku titullin e magjistraturës ose një diplomë tjetër 
ekuivalente.  

Neni 22 
Studimet postdiplomike të ciklit master zhvillohen sipas sistemit modular dhe bazohen kryesisht 
në lëndë të ngushta të specializimit brenda njësive akademike. Sistemi i punës në këtë cikël 
studimesh duhet të përfshijë edhe orët e punës praktike, përkatësisht praktikën kërkimore 
hulumtuese të cilën duhet ta përfundojnë studentët.  
 
Regjimi i studimeve, sistemi i notave, sistemi i kredive është i ngjashëm me studimet e ciklit të 
parë bachelor.  

Neni 23 
Studimet postdiplomike master zgjasin prej 1.5 deri në 2 vite dhe kërkojnë arritjen e 90 – 120 
pikë të ECTS, nëse me programe të veçanta nuk përcaktohet ndryshe.  
 

Neni 24 
Pas përfundimit të suksesshëm të studimeve master fitohet thirrja akademike Master i Shkencës. 
Me rregulloret e njësive akademike përcaktohen fushat e ngushta të specializimit dhe titujt që 
studentët i arrijnë pas fitimit të diplomës Master. 
 

Neni 25 
Të gjitha provimet e studimeve postdiplomike të Kolegjit Tempulli përfundojnë me punimin e 
temës për master në pajtim me programet e studimeve.  
Punimi për master elaborohet individualisht nga studenti në bashkëpunim të ngushtë, duke 
vërtetuar së aftësitë teorike të arritura gjatë kohës së studimit mund të aplikohen me sukses për 
zgjidhjen e problemeve komplekse kërkimore në fushat e caktuara shkencore.  
Punimi i diplomës për master elaborohet nga dy ose tre studentë (grupi kërkimor) dhe aty duhet 
të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat. 
Aplikimi për elaborimin e punimit të diplomës për master nga dy ose tre studentë vendoset nga 
këshilli mësimor shkencor.  
Procedura për paraqitje, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të diplomës për master 
përcaktohet nga këshilli mësimor shkencor.  

 
Neni 26 
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Të gjitha njësitë akademike të cilat organizojnë studime post-diplomike (cikli Master) janë 
të detyruara që të dorëzojnë planet dhe programet mësimore më së voni tre muaj para 
fillimit të realizimit të programit si dhe planin vjetor për projekte dhe hulumtime, me 
temat aktuale që përkojnë me fushën. 
Njësitë akademike mund të organizojnë programe inter-diciplinare të studimeve postdiplomike të 
ciklit master.  
Njësitë akademike në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar të Kolegjit Tempulli mund 
të organizojnë studime post-diplomike të ciklit master në njësi akademike përkatësisht 
Kolegje dhe universiteteve ndërkombëtare. 
 

Dokumentet e nevojshme për konkurrim 
Neni 27 

Të gjithë kandidatët duhet të dorëzojnë këtë dokumentacion: 
1. Formularin e plotësuar (i cili mund të merret në ueb faqen zyrtare ëëë.tempulli.org) ose 

lokalet e Kolegjit Tempulli në lagjen Arbëria – Prishtinë; 
2. Diplomën origjinale të Kolegjit apo Universitetit të përfunduar; 
3. Certifikatën e notave; 
4. Certifikatën e datëlindjes; 
5. Letër Motivimi; 
6. CV-në; 
7. Fotokopja e letërnjoftimit ose e pasaportës. 

 
Afati i paraqitjes dhe regjistrimit për  studentet. 

Neni 28 
 

Paraqitja e kandidatëve bëhet deri më 31 dhjetor. 
Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të filloi pas shpalljes së listës përfundimtare. 
 

Neni 29. 
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga ana e Këshillit drejtues. 
 
 
 

Kryetari i Këshillit drejtues 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17. MANUALI PËR PUNIMIN E TEMES SË DIPLOMES – 
BACHELOR dhe MASTER 

 
Ky manual i adresohet studentëve të studimeve Bachelor dhe Master  të cilët kanë për ta 
përgatitur, i cili bazohet në nenin 59 të Statutit të Kolegjit Tempulli: Punimin e Diplomës. 
 
Manuali do të ju udhëzoj si ta shkruani dhe të strukturoni punimin tuaj. Nëse nuk jeni i sigurt 
rreth përdorimit të këtij manuali, ju lutemi diskutoni me mentorin e juaj për këshilla të mëtejme.   
 
Mentorimi 
 

http://www.tempulli.org/
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Secili student-e ka të drejtë të zgjedhë një mentor. Mentori duhet të ketë titullin e profesorit, i cili 
do të ndihmojë dhe udhëheqë punën e studentit. 
 
Pasi mentori ta pranojë temën, studenti/ja i kërkon sekretarisë ta aprovon propozimin e temës. 
Studenti duhet të ketë konsultime të rregullta me mentorin e tij/saj gjatë procesit të shkruarit të 
punimit të Diplomës. Nuk është mirë që studenti të punojë një kohë të gjatë në mënyrë të pavarur 
dhe pastaj ta konsultojë mentorin dhe t’i dorëzojë një tërësi të madhe të projekt propozimit të 
temës pa marrë paraprakisht sugjerime për çështjet më të vogla. Konsultimet janë po ashtu 
obligimi i mentorit. Pra, formën përfundimtare të punimit, studenti/ja është i/e obliguar që t’ia 
paraqes mentorit dhe pasi të jetë pajtuar ai, studenti/ja e dorëzon temën për vlerësim nga 
komisioni i formuar nga Këshilli i Kolegjit Tempulli. 
Vlerësimi 
Kopja përfundimtare duhet të jetë e përgatitur dhe e kompletuar mirë, i jepet anëtarëve të 
komisionit për vlerësim të punimit të Diplomës. 
Nëse ka komente të shumta, atëherë studenti duhet ta korrigjojë serish temën, e nëse jo, 
Komisioni për vlerësim e përpilon raportin dhe ja dorëzon administratës se Kolegjit Tempulli i 
cili merr vendim që te del në diskutim publik për 2 javë. 

          Mbrojtja      
Studenti e mbron temën e diplomës me gojë para një komisioni të emëruar nga Këshilli i 
Kolegjit. 
Studentit i jepet kohë prej 15-30 minutash për t’i paraqitur rezultatet e hulumtimit të tij (duke 
përdorë teknologji të informacionit si dhe teknika të tjera sipas nevojës); pastaj Komisioni i 
parashtron pyetjet. Pyetjet mund të parashtrohen edhe prej pjesëmarrësve të tjerë (publikut).  
Në fund, Komisioni tërhiqet për konsultim për ta vlerësuar punimin e shkruar të studentit dhe 
mbrojtjen e paraqitur të tij/saj. Me pas komisioni ja komunikon studentit rezultatin e mbrojtjes. 
Komisioni punimin e Diplomës e vlerëson me notë 6 deri në 10. 
 
KRITERET E VLERËSIMIT TË TEMËS SË DIPLOMËS  
Në Kolegjin Tempulli, për vlerësimin e temës së diplomës, merren parasysh kriteret e 
mëposhtme:  Cilësia e përmbajtjes dhe e shkrimit, organizimi, stili, parashtrimi dhe zhvillimi i 

ideve. 

1. Cilësia e analizës  
Analizë domethënëse e problemeve, çështjeve dhe pyetjeve të ngritura në lidhje me 
informacionin, materialin dhe të dhënat e mbledhura. 

2. Cilësia e përfundimeve dhe e rezultateve. 
3. Ndërlidhja e teorisë me praktiken. 
4. Parashtrimi logjik në paraqitje dhe metodologji. 
5. Përshkruan dhe ofron arsye të përshtatshmërisë, mundësitë dhe kufizimet e 

metodologjive. 
6. Përfundimi 

Në mënyrë kritike trajton përgjithësimin dhe zbatimin e studimit dhe kontributin e tij në 
zgjerimin e kufijve të kërkimeve të mëhershme, sa u përket të arriturave të reja.                                                           
Përfundimi duhet te jetë i shkruar edhe ne gjuhen angleze. 

 
Aspekti zyrtar i punimit 
Ky seksion iu tregon juve pjesët me të rëndësishme të aspektit zyrtarë që duhet të përdoren në 
mënyrë të saktë për të shkruar punimin e juaj korrekt.    
 
Pamja topografike e punimit 
Për të siguruar një plan koherent dhe për të llogaritur madhësinë e punimit tuaj duhet të përdoren 
këto udhëzime:  

 Përdorni: Font size 12 pikesh, 
 Fonti: Times Neë Roman, 
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 Hapësira në mes të rreshtave duhet të jetë 1.5 pt 
 Madhësia e letrës A4 dhe 
 Margjina Lart/Poshtë/Majtas/Djathtas duhet të jetë 2.5 cm. 

 
Figurat, tabelat dhe ekuacionet  
Figurat dhe tabelat duhet të jenë të vendosura në mes dhe duhet të jenë të titulluara. Titulli 
vendoset poshtë figurës dhe lart tabelës. Të gjitha figurat dhe tabelat duhet ti referohen tekstit. 
Madhësia e fontit të figurave dhe tabelave nuk duhet të kaloj madhësinë e tekstit. Duke përdorur 
figurat dhe tabelat e marruara nga librat, publikimet, etj. shtoni një reference titullit (me se miri 
poshtë figurës ose tabelës). Të gjitha figurat dhe tabelat duhet të jenë të qarta dhe të dizajnuara 
në formën e duhur. 
Fusnota 
Fusnotat nuk duhet të përdoren shpesh. Fusnotat vendosen për të shtuar ndonjë rikujtim ose 
vërejtje interesante tekstit te shkruar. Fusnota nuk duhet të kaloj çerekun e faqes. 
Shkurtesat 
Shkurtesat duhet të shkruhen dhe të shpjegohen kur të përdoren për here të parë. Mandej mund të 
përdoret shkurtesa pa nevojë të shpjegimit. Nëse përdoren shumë shkurtesa, një tabelë e 
shkurtesave rekomandohet. 
Njësitë 
Për shkak të përdorimit të shpeshtë të njësive në dokumentet teknike dhe shkencore, shkrimi 
shkencor i tyre është me rëndësi. 
Lista e numërimeve  
Duke vendosur numërime ne dokumentin tuaj kujdeseni ne këto rregulla:  

1. Ose shkruani fjalinë komplete ose moton, dhe 
2. Çdo numër në numërim fillon me shkronjë të madhe. Largoju përzierjes se te dy 

stileve. 
 

Stili i të shkruarit 
Largoju përzierjes se te dy stileve. Forma pasive. Në përgjithësi duhet të përdoret forma pasive 
në punimin tuaj. Shmanguni shprehjeve “ne” dhe “unë”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. RR E G U LL O R E MBI PËRCAKTIMIN E TARIFAVE TË ARSIMIMIT  DHE 

PAGESAVE NË KOLEGJIN E SHKENCAVE TË APLIKUARA TEKNIKE 
“TEMPULLI” NË PRISHTINË. 

Neni 1. 
Me këtë rregullore përcaktohen bazat dhe kriteret, lidhur me financimin e Kolegjit të Shkencave 
të Aplikuara Teknike “Tempulli” në Prishtinë (në tekstin e mëtejmë Kolegji), të përcaktuara në 
nenin 40 dhe 81 në Statutin e Kolegjit Tempulli. 
Burimet e përgjithshme financiare të Kolegjit janë: 

 fondet e themeluesit, 
 fondet publike të akredituara me procedurë të veçantë, 
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 të ardhurat nga veprimtaria komerciale dhe aktivitetet tjera shkencore, profesionale dhe 
ekspertizave, 

 projektet 
 nga veprimtarja intelektuale dhe të drejtat e autorit. 

 
Neni 2. 

Kolegji si subjekt privat me të drejtë publike i akredituar dhe si person juridik, me veprimtari 
arsimore dhe të studimeve të larta, mund të sigurojë dhe të marrë financime nga fondet e 
Ministrisë. 
 
Për shfrytëzimin e këtyre mjeteve do të iu përmbahemi procedurave të Udhëzuesit Administrativ 
të Ministrisë dhe Agjencisë për akreditim të Kosovës. 
 

Neni 3. 
Për mjetet financiare të përfituara nga fondet publike të Ministrisë, Këshilli raporton pranë 
Ministrisë mbi përdorimin e drejtë të fondeve të akredituara. 
 

Neni 4. 
Kolegji si bartës privat me të drejtë publike, mund të sigurojë dhe të pranojë financime edhe nga 
burime tjera: 

 tarifat e Arsimimit  dhe pagesat tjera që bëjnë studentët, 
 detyrime për shërbime komerciale-profesionale, 
 donacione, dhurata dhe ndihma, 
 kontrata me organizata të vendit dhe ndërkombëtare, publike ose private në fushën e 

mësimdhënies, kërkime shkencore  ose të konsulencës (seminare, kurse, konferenca) 
Për të gjitha këto shërbime komerciale, zhvillohen me rregullore dhe kontrata të veçanta të cilat i 
nxjerrë Këshilli Drejtues i Kolegjit. 

Neni 5. 
Tarifat e Arsimimit  dhe pagesat tjera: 
 
Regjistrimi për një vit të studimeve+ TVSH-ja 1260 € 
Provimet 10 € 
Certifikata e notave 10 € 
Vërtetimi 10 € 
Diploma 200 € 
 
 
Pagesat e profesorëve/asistentëve: 
 
Dr.Sci 20-25 € për orë mësimore 
Mr.Sci 15  € 
Ing.Dipl. 12  € 
 
Komisioni i diplomave 
 
Mentori               80 € 
Kryetari i komisionit        40 € 
7Anëtari                     40 € 
 

 
Neni 6. 

 
Pagesa e studimeve të ciklit Master 
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Një semestër në studimet master kushton 750 €. Kandidatëve të diplomuar (në nivelin bachelor) 
në Kolegj, u takon zbritja prej 20%. 
Pagesa e studimeve mund të bëhet përnjëherë ose prej 2 deri 12. 
këste.  
Provimet paguhen me çmim prej 20 Euro për të gjithë. 
Paraqitja e temës së diplomës kushton 400 Euro për të gjithë. 
 

Neni 7. 
Këshilli Drejtues i Kolegjit mban përgjegjësin e mirëvajtjes të saj, si dhe drejtpërsëdrejti 
përcakton mënyrën dhe shfrytëzimin si dhe ndarjen e fondeve duke pamundësuar shpërdorimet 
financiare. 

Neni 8. 
Dokumentacionin adekuat dhe aktivitetet financiare, udhëhiqen nga shërbimi përkatës, në 
përputhje me dispozitat ligjore të aplikueshme. 
Pas hartimit të raporteve të këtij shërbimi , Këshilli Drejtues bënë vlerësimin dhe verifikimin e të 
dhënave të paraqitura, si dhe konfirmimin e të njëjtave si dokumente oficiele. 
 

Neni 9. 
Këshilli gjithashtu mbanë të drejtën që në raportet periodike dhe vjetore të shërbimit të 

kontabilitetit, në rast nevoje të kryhet revizioni – kontrolli financiar, nga komisioni profesional. 

 
Neni 10. 

Dokumentacioni administrative, financiar, kontraktues, fuqizohet me aprovim nga Këshilli 
Drejtues, dhe nënshkrim nga kryetari i Këshillit. 

Neni 11. 
Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj rregullore bëhen sipas mënyrës dhe procedurës me të cilën 
është aprovua. 
 

Neni 12. 
Rregullorja hynë në fuqi ditën e aprovimit nga Këshilli Drejtues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në rastin e aplikimeve për transferim nga Kolegjet e tjera, bazohet në Udhëzimin administrativ 
Nr. 13/2018 në dhe nenin 57 dhe 60 të Statutit të Kolegjit Tempulli, Ligjin e arsimit të lartë, 
praktikat më të mira të pranuara në hapësirën evropiane të arsimit të lartë në Kosovë si ECTS 
Users’ Guide, e botuar në vitin 2015 nga Komisioni Evropian, po ashtu edhe kriteret plotësuese 
nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe AKA. 
 

19. RREGULLORJA PËR TRANSFER TË ECTS 
 

Neni 1 
Qëllimi 
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Qëllimi i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i kritereve dhe procedurave të transferimit: 
a) ndërmjet departamenteve të Kolegjit Tempulli dhe  
b) nga Kolegjet e tjera brenda dhe jashtë vendit.  

 
Neni 2 

Periudha e Aplikimit 
Aplikimet për transferim, në programin Bachelor dhe Master për semestrin dimëror është prej 
datës 25 Shtator deri më 30 Shtator. Ndëra për semestrin veror BSc dhe MSc është prej datës 23 
deri më 28 Shkurt. 
Vendimi rreth transferimit duhet të merret brenda një jave, prej datës së aplikimit.  

 
Neni 3 

Kriteret e Aplikimit 
Aplikimet për transfere ndërmjet departamenteve të Kolegjit Tempulli do të kryhen në bazë të 
kritereve të vendosura nga Këshilli Akademik i KT-së për transfere nga institucionet e tjera të 
arsimit të lartë, për të njëjtën program të studimit, do të kenë kriterin e notës mesatare jo me pak 
se nota 7 (koeficienti 2.00).  

 
Neni 4 

Procedura dhe dokumentet e aplikimit 
Studentët të cilët do të transferohen, duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë formularin dhe 
dokumentet përkatëse në zyrën e shërbimeve studentore. Aplikimet pasi shqyrtohen nga 
departamenti dhe zyrën e shërbimeve studentore të Kolegjit përkatës, i kalohen Këshillit 
Akademik për miratimin përfundimtar.  
Studentët të cilët do të transferohen ndërmjet departamenteve të Kolegjit Tempulli duhet të 
paraqesin transkriptimin e notave pranë zyrën e shërbimeve studentore. Studentët të cilët do të 
transferohen nga institucionet e tjera të arsimit të lartë, duhet të paraqesin dokumentet e 
mëposhtme: 

 Kërkesë për transfero të studimeve; 
 Transkripti i notave; 
 Përshkrimi i Lëndëve të programit të studimit përkatës. 

 
Neni 5 

Njësimi i lëndëve 
Njësimi i lëndëve do të kryhet me vendim të Këshillit Akademik të Kolegjit bazuar në 
propozimin e departamentit përkatës. Në vendim do të përcaktohen lëndët e njësuara të cilat do 
të vlerësohen me notën (T) gjithashtu dhe lëndët që duhet të marrë studenti për të përfunduar 
studimet e ciklit përkatës.  
 
 
 
 
 

Neni 6 
Transferta e Krediteve 

Kreditet e lëndëve që studentit i janë njësuar, me vendim të Këshillit Akademik të Kolegjit 
bazuar në propozimin e Departamentit përkatës, do të llogariten në shumën totale të krediteve të 
marrë në atë cikël studimit. Këto kreditë nuk do të ndikojnë në llogaritjen e mesatares së 
përgjithshme (CGPA) të studentit.  
 

Neni 7 
Gjuha 



133 
 

Provimi i mjaftueshme risë së Gjuhës së Programit të Studimit Studentët të cilët transferohen në 
programe studimi që nuk zhvillohen në gjuhën shqipe, atëherë duhet t’i nënshtrohen Provimit të 
Mjaftueshme risë së Gjuhës së Programit të Studimit.  

 
Neni 8 

Kushtet për transferim 
a. Transferimet mund të kryhen për profilet e studimit të cilat i përkasin të njëjtës fushë. 

Studentët të cilët dëshirojnë të kryejnë transferim në programe të ndryshme, ata pranojnë 
të fillojnë studimet në klasat e më poshtme, në bazë të njësimit të lëndëve.  

b. Numri i lëndëve të ndryshme të programit nga i cili kërkohet transferimi i programit drejt 
të cilit kërkohet transferimi nuk mund të jetë mund të jetë më shumë se 8, në semestrin në 
të cilin ndodhet studenti. Lëndët e ndryshme merren në semestrin në të cilin njihet lënda.  
Në rast se lëndët e ndryshme janë më shumë se 8, atëherë studenti me kërkesë të tije 
mund të pranohet të vazhdojë studimet një vit më poshtë. Edhe në rastin kur ai fillon 
studimet një vit më poshtë duhet që lëndët e ndryshme të mos tejkalojnë numrin 8.  
Nuk mund të kryhet më shumë se një transferim gjatë studimit të programeve të ciklit të 
parë dhe të dytë.  

 
Neni 9 
Pagesa  

Këshilli Akademik do të përcaktojë tarifën e pagesës studentit duke u bazuar në pagesën 
e programit që është duke studiuar dhe atë në të cilin kërkon të transferohet 
 

Neni 10 
Diplomimi Studentëve të cilët janë transferuar në Kolegjet e Kolegjit  Te mulli, u jepet 
diplomë, me kusht që të kenë kryer të paktën dy semestra në Kolegjin Tempulli. 
 

Neni 11 
Hyrja në fuqi 

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimin në Këshillin Drejtues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOLEGJI  I SHKENCAVE TË APLIKUARA TEKNIKE   “TEMPULLI” PRISHTINË 
 
Bazuat në nenin 41të Statutit të Kolegjit Tempulli, i cili është në përputhje të plotë me ligjin 
“Për arsimin e lartë të Republikës së Kosovës”, me date___________, nxori këtë: 
 

20. RREGULLORE  MBI NDARJEN E BURSAVE 
 

I. DISPOZITAT  E  PËRGJITHSHME 
Neni 1 
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Qëllimi 
Kjo rregullore përcakton karakteristikat e rregullores për ndarjen e bursave për studentët e 
Kolegjit Tempulli. Studentët që plotësojnë kriteret e përcaktuara në këtë rregullore kanë të drejtë 
të përfitojnë nga bursat e Kolegjit Tempulli. 

Neni 2 
Komisioni i administrimit të bursave 

Komisioni i administrimit të bursave është organi përgjegjës për administrimin e procesit të 
dhënies së bursave dhe përbëhet nga Dekani i studentëve, Përgjegjësi i zyrës së pranimit dhe 
përzgjedhjes së studentëve dhe një përfaqësues nga stafi akademik i cili zgjidhet nga Këshilli 
Akademik i Kolegjit Tempulli. 
 

Neni 3 
 Procedura e aplikimit për bursë 

Studentët e interesuar duhet të plotësojnë formularin e bursës pranë zyrës së përzgjedhjes dhe 
pranimit të studentëve. Zyra e përzgjedhjes dhe pranimit të studentëve ia përcjell formularët në 
fjalë komisionit të administrimit të bursave. Studenti duhet të paraqesë:  

 Kërkesë; 
 biografia, (CV); 
 vërtetim mbi shtetësinë e Republikës së Kosovës (nënshtetësinë,origjinale ose kopje e 

vërtetuar) jo më i vjetër se 6 muaj; 
 certifikata e lindjes (origjinale ose kopje e vërtetuar) jo më e vjetër se 6 muaj. 

Komisioni i administrimit të bursave analizon dhe vlerëson formularët e aplikimit brenda shtatë 
ditëve nga dita e plotësimit të formularëve nga ana e studentëve.  
Për çdo vit akademik vijues, bursat rishqyrtohen nga komisioni i administrimit të bursave.  Në 
rastin e përfitimit të bursës nga ndonjë institucion tjetër, studenti nuk mund të përfitojë bursë nga 
institucioni ynë.  

 
Neni 4  

Përmbajtja e bursës 
Këto bursa janë të vlefshme vetëm për studentët që plotësojnë kriteret e pranimit. 

a. Këto bursat janë vetëm bursa studimi dhe nuk përfshijnë akomodimin dhe ushqimin. 
Bursat e cituara janë të vlefshme vetëm për 6 semestra. 

b. Studentët që plotësojnë kriteret për të përfituar më shumë se një bursë nuk përfitojnë të 
gjitha bursat, por do të përfitojnë vetëm bursën më të lartë.  

c. Studentët që përfitojnë bursë punojnë 120 orë punë të ndryshme që përcaktohen nga 
organet drejtuese të Kolegjit Tempulli (si reklama dhe punë të tjera që mund t’u 
ngarkojnë njësitë administrative. 

d. Zbritja e tarifës së studimit do të konsiderohet bursë për studentët që fitojnë të drejtën e 
bursës. 

 Neni 5 
Bursa e suksesit 

Studentët të cilët kanë arritur notën mesatare gjatë studimeve pranë Kolegjit Tempulli, jo më pak 
se 8.5: 

a. Si dhe të kenë sjellje dhe integritet të lartë gjatë studimeve në KT 
b. Si dhe të marrin pjesë në ligjërata dhe në organizime të cilat janë në interes të përmisimit 

të cilësisë së studimeve të Kolegjit Tempulli. 
c. Studentët të cilët tregojnë sukses në provimin e Toeflit dhe e vërtetojnë këtë fakt përmes 

një dokumenti, me propozim të dekanit dhe me miratim të Drejtues, përfitojnë zbritje të 
tarifës së studimit në formë burse, si më poshtë:  

d. Studentët që marrin 100 - 120 pikë përfitojnë zbritje të tarifës së studimit në formë burse 
100%;  

e. Studentët që marrin 90 - 100 pikë përfitojnë zbritje të tarifës së studimit në formë burse 
75%;  
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f. Studentët që marrin 80 - 90 pikë përfitojnë zbritje të tarifës së studimit në formë burse 
50%. 

 
Neni 6 

Bursa e suksesit në fushën e transportit, kulturës, artit dhe sportit 
 

Studentët të cilët zotërojnë një përgatitje të lartë profesionale në fushën e kulturës, artit dhe 
sportit dhe e vërtetojnë këtë fakt përmes dokumentacionit përkatës, me propozim të dekanit dhe 
me miratim të Këshillit Drejtues, mund tu jepet bursë në formën e zbritjes së tarifës së studimit.  

 
Neni 7 

Shkaqet e ndërprerjes së bursës 
 

a.   Studenti i cili largohet nga Kolegji Tempulli arsye të ndryshme, humbet të drejtën për të 
përfituar bursë që nga data e largimit.  
b. Në rast se studenti transferohet në një program tjetër studimi brenda Kolegji Tempulli 

atëherë ai humbet të drejtën e bursës.  
c. Studentët që kanë përfituar bursë janë të detyruar të marrin pjesë të paktën 70% të orëve 

të procesit mësimor gjatë semestrit.  
d. Çdo semestër mesatarja e përgjithshme e studentëve që kanë përfituar bursë nuk duhet të 

jetë nën 8.5.  
e.  Studentët që kanë përfituar bursë nuk duhet të ngrijnë studimet dhe nuk duhet të marrin 
marrë asnjë masë disiplinore 

Neni 8 
Hyrja në Fuqi 

 
Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit në Këshilli Drejtues. 
 

Neni 9 
Zbatimi 

Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga dekani i Kolegjit Tempulli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. KËSHILLI STUDENTOR I KOLEGJIT TEMPULLI 
 

DISPOZITA TE PERGJITHSHME 
  

Neni 1 
Emërtimi i Organizimit 

 
 Emërtimi i organizatës studentore do të jetë: Këshilli Studentor i Kolegjit Tempulli 
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Neni 2 
Përkufizime 

 
KSKT është Këshilli Studentor i Kolegjit Tempulli. 
KS është Këshilli Studentor; 
“KZ” është Komisioni i Zgjedhjeve; 
“Këshilltar Studentor” quhet studenti i zgjedhur nga trupa zgjedhore e studentëve, bazuar në 
nenin 42 të Statutit të KT, për të përfaqësuar degën e një viti ne KSKT dhe para organeve 
vendimmarrëse të Kolegjit Tempulli. 
Kuorum” quhet prania e 50%+1 e të gjithë anëtarëve të organit përkatëse. 
  

Neni 3 
Qëllimi dhe objektivat  

Këshilli Studentor i Kolegjit Tempulli ka si qëllim të tij që: 
 Të trajtojë shqetësimet e studentëve dhe të veprojë për zgjidhjen e tyre; 
 Të kontribuojë në rritjen e aftësive organizuese dhe administruese të grupeve më aktive të 

studentëve; 
 Të krijojë struktura që shërbejnë për informimin e studentëve dhe të kujdeset për 

mbarëvajtjen e tyre; 
 Të bashkëpunojë me organet drejtuese të Kolegjit me synim përmirësimin e nivelit 

mësimor e kërkimor-shkencor; 
 Të krijojë e përforcojë lidhjet midis studentëve të Kolegjit dhe studentëve të 

Institucioneve tjera të Arsimit të Lartë në Kosovë dhe vendet tjera në rajon dhe botë; 
 Të ndërmarrë veprime që do të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes së studentëve; 
 Të krijojë struktura ndihmëse në zhvillimin e aktiviteteve jashtëshkollore për studentët; 
 Të ofrojë shërbime lehtësuese për studentët; 
 Të zhvillojë niveli kulturor dhe arsimor të studentëve; 
 Të kryejë aktivitete që synojnë argëtimin në format e tij më të larmishme. 

 
Neni 4 

Zyra e këshillit studentor të Kolegjit Tempulli 
Zyra e (KSKT) ndodhet  në katin e lartë te objektit të Kolegjit Tempulli. Zyra dhe pajisjet që 
ndodhen në të administrohen nga kryetari. Zyra mund të përdoret edhe nga persona të tjerë, 
autorizimi i të cilëve bëhet nga kryetari. Çdo person i autorizuar për të përdorur zyrën e (KSKT) 
dhe pajisjet që ndodhen në të mban përgjegjësi individuale për dëmtimet materiale që mund të 
shkaktojë. 

Neni 5 
Pavarësia  

Këshilli Studentor i Kolegjit Tempulli është një organizëm jo politik, të cilit i ndalohet çdo lloj 
bashkëpunimi me parti politike dhe organizata politike. Të gjithë këshilltarëve studentor, 
sekretarit të përgjithshëm, përgjegjësive te departamenteve, anëtarëve të Komisionit të 
Zgjedhjeve, anëtarëve të komisioneve që ngrihen nga KS dhe anëtarëve të grupeve të punës që 
ngrihen nga strukturat e (KSKT) u ndalohet prononcimit politik=publik, në emër të Këshillit 
Studentor të Kolegjit Tempulli apo strukturave të tij. 

Neni 6 
Të drejtat dhe detyrat e studentëve ne marrëdhënie me KSKT 

Çdo student, pasi ka depozituar kërkesën me shkrim te këshilltari studentor dhe ky i fundit, pranë 
Mësimdhënësit dhe ka marrë autorizim nga Përgjegjësi i Departamentit për të shtruar në rend 
dite një çështje të caktuar, ka të drejtë të shfaqë mendimet e tij, të diskutojë në mbledhjet e KS, të 
kërkojë llogari për menaxhimin e fondeve/ 

 Çdo student ka të drejtë të informohet mbi veprimtarinë e KSKT 
 Gjithashtu çdo student ka për detyrë që në marrëdhëniet me KSKT të zbatojë me 

rigorozitet statutin e KSKT. 
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Neni 7 
Këshilli studentor – KS 

KS është organi kolegjial, vendimmarrës, më i lartë i KSKT. 
Anëtarët e KS quhen këshilltar studentor dhe zgjidhen çdo 3 vjeçar nga komuniteti studentor i i 
Tempullit. KS mblidhet një herë në 5 javë. 
Mbledhjet e KS janë të vlefshme kur në to janë njoftuar publikisht të gjithë këshilltarët, 
pavarësisht nga numri i pjesëmarrësve ne mbledhje. Mbledhjet e KS drejtohen nga kryetari i 
KSKT. 
Përveç rasteve që statuti parashikon ndryshe, vendimet e KS merren me shumicën e thjeshtë te 
votave të këshilltarëve të pranishëm në mbledhje. Në rast se votat janë të barabarta vota e 
kryetarit të KS konsiderohet vendimtare në marrjen e vendimeve. Vendimet e KS merren vetem 
kur ne mbledhje ka kuorum. 
Vendimi për shkarkimin e kryetarit merret me votim te fshehtë, me 3/5 e votave të të gjithë 
këshilltarëve. 
Vendimet e KS hyjnë në fuqi menjëherë pasi firmosen nga kryetari. 
 
KS ka këto kompetenca: 

 Zgjedh       ose       shkarkon       kryetarin       me       votim       të       fshehtë; 
 Shkarkon këshilltarin me votim të fshehtë; 
 Mandaton kryetarin; 
 Krijon komisione të përhershme ose të përkohshme për çështje të ndryshme dhe 

përcakton mënyrën e funksionimet të tyre. 
 Vendos për krijimin e marrëdhënieve me klubet studentore me synim bashkëpunimin dhe 

ndihmën e ndërsjellët. 
 Shpall datën e fillimit te fushatës zgjedhore brenda afatit të përcaktuar në statut; 
 Shpall datën e zgjedhjeve te përgjithshme brenda afatit të përcaktuar në statut; 
 Merr në shqyrtim dhe vendos për propozimet që bëhen nga organizma dhe organizata të 

detyrueshme me qëllim bashkëpunimi e ndihme të ndërsjellët;  
 Miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të KSKT; 
 Diskuton çdo gjë të jashtëzakonshme që vihet në rendin e ditës të mbledhjes dhe 

merr vendime rreth saj. 
Neni 8 

Kryetari i KSKT 
Kryetari duhet te jete këshilltar i KSKT. 
Kryetari ka mandat tre vjeçar dhe ushtron kompetencat e tij deri në zgjedhjen dhe 
mandatimin e kryetarit të ri. 
Kryetari zgjidhet nga KS një here ne vit dhe ka këto kompetenca: 
 Drejton veprimtarinë e KSKT në bazë të statutit; 
 Hyn në marrëdhënie me organizma, organizata apo institucione të tjera pas vendimit të 

marrë nga Këshill Studentor. 
 Përgatit, thërret dhe drejton mbledhjen e Këshillit. 
 Përcakton rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit studentor. 
 Përgatit, thërret dhe drejton mbledhje të jashtëzakonshme të KS 
 Kujdeset për interesat e KSKT, i mbron ato si dhe përfaqëson atë në marrëdhënie me të 

tretët. 
 Delegon tërësisht ose pjesërisht kompetencat e tij tek zv/kryetari. 
 Nënshkruan vendimet e KSKT-së. 
 Përgatit projekt programin vjetor të aktiviteteve dhe e paraqet për miratim tek Studentët; 
 Merre në shqyrtim propozimet që bëhen nga institucione dhe organizata të ndryshme me 

qëllim bashkëpunimi e ndihme të ndërsjelltë. 
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 Koordinon dhe zbaton vendimet e marra prej KS-së dhe Autorizon persona të ndryshëm 
të marrin pjesë në mbledhjen e KS me të drejtën e fjalës ose jo, duke i futur ose jo në 
rendin e ditës. 

  
KSKT ka nje zv/kryetar. Zv/kryetari i KSKT zgjidhet nga KS. Zv/kryetari i KSKT ka mandat 
një vjeçar dhe ushtron kompetencat e tij deri në zgjedhjen dhe mandatimin e zv/kryetarit të ri. 
Kompetencat e zv/kryetarit janë: 
Merr pjesërisht ose tërësisht kompetencat e kryetarit me deklarim të shkruar të këtij të fundit. Në 
rastet kur kryetari humbet mandatin si, shkarkohet ose jep dorëheqjen zv/kryetari. Në rast 
mungese të kryetarit drejton mbledhjen e KS. 
 

Neni 9 
Mandatimi 

Mandatimi i anëtarit të KS kryhet nga Komisioni i Zgjedhjeve. Mandatimi i kryetarit të KSKT 
kryhet nga Këshill Studentor. 

Neni  10 
Komisioni i zgjedhjeve 

Komisioni i Zgjedhjeve krijohet me zgjedhje nga Këshill Studentor të paktën një muaj para 
shpalljes së datës së fillimit të fushatës zgjedhore. Mandatimi i KZ bëhet nga KS dhe zgjat deri 1 
muaj pas përfundimit të gjithë procesit të zgjedhjeve të përgjithshme dhe të brendshme të KSKT. 
Anëtarët e KZ janë kryetari i komisionit dhe katër studentë të Kolegjit, dy nga secilit Kolegj. 
Anëtarët e KZ propozohen nga sekretari i përgjithshëm. Katër anëtarët e KZ votohen një nga një 
prej Këshill Studentor. Anëtari i KZ që është edhe kryetar i KZ zgjidhet si i tillë nga KS. 
Kryetari i KZ drejton mbledhjen e këshill në të cilën zgjidhet kryetari i ri t KSKT 
Anëtarët e KZ duhet të jenë studentë të Kolegjit të cilët nuk janë ë dhe nuk kandidojnë për t’u 
bërë anëtarë. 
Mbledhjet e KZ janë të vlefshme kur në to janë ftuar të pestë anëtarët dhe marrin pjesë në to jo 
më pak se tre anëtarë (kryetari + dy anëtarë). Mbledhjet e KZ thirren dhe drejtohen nga kryetari i 
KZ. Vendimet e KZ merren me shumicë votash. Në rast se votat janë të barabarta vota e kryetarit 
të KZ konsiderohet vendimtare në marrjen e vendimeve. 
 
KZ ka këto kompetenca: 
 Organizon zgjedhjet e pjesshme, të përgjithshme dhe të brendshme për KSKT. 
 Numëron votat dhe shpall fituesit. 
 Shqyrton ankesat e palëve të ndryshme dhe kur e shikon të arsyeshme, jo më vonë se 48 orë, 

merr vendim për përsëritjen e procesit zgjedhor në mënyrë të pjesshëm ose tërësore. 
 Mandaton kandidatët për  që kanë fituar zgjedhjet, jo më vonë se një javë nga dlta e 

përfundimit të zgjedhjeve. 
Neni 12 

Mënyrat e votimit 
Mënyrat e votimit në KSKT janë: 

 Votim i hapur; 
 Votim i fshehtë. 
 Votim i hapur bëhet duke ngritur dorën. 
 Votim i fshehtë bëhet në rastet kur thuhet shprehimisht në statut dhe kur kërkohet nga jo 

më pak se 1/3 e pjesëmarrësve në votim. 
Neni 13 

Zgjedhjet 
Zgjedhjet e përgjithshme për riformimin e Këshillit Studentor bëhen njëherë në dy vjet, zgjedhjet 
duhet të zhvillohen në fillim te vitit akademik. Zgjedhjet e përgjithshme duhet të fillojnë jo më 
vonë se java e tretë e muajit përkatës. Zgjedhjet e përgjithshme duhet të përfundojnë jo më vonë 
se java e katërt e muajit përkatës. Votimi në zonat elektorale bëhet i fshehtë, me kuti votimi 
transparente. Zgjedhja e studentëve bazohet në të drejtën e çdo studenti për të zgjedhur dhe për 
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t’u zgjedhur. Data e fillimit të fushatës elektorale shpallet nga KS jo më vonë se java e dytë e 
muajit përkatës. Fushata elektorale vazhdon deri në përfundim të zgjedhjeve. 
 
Dekani merrë masat për të vënë në dispozicion strukturat dhe personat, për ndihmese në 
organizimin teknik të zgjedhjeve për këshillin studentor. Njoftimi për datën e zgjedhjeve bëhet 
publik në mjediset e Kolegjit. Sekretari i përgjithshëm duhet të marrë masat dhe sigurojë bazën 
materiale për zhvillimin e procesit të votimit. 
  
“Çdo student ka të drejtën e votës për të zgjedhur këshilltarët studentor (1 student përfaqësues 

për 1 degë të çdo viti) të këshillit studentor te Kolegjit. Çdo student pajiset me një fletë votimi 

standarde për degën e tij dhe në të shënon vetëm përkrah emrit të një kandidati, për çdo vit. Çdo 

student ka të drejtë të kandidojë për t’u zgjedhur  këshilltar studentor (përfaqësues i degës së 

vitit të tij) në këshillin studentor të Kolegjit.  

 
Kryetari i këshillit studentor të Kolegjit drejton në vazhdim mbledhjet e këshillit studentor. 
Këshilli studentor i Kolegjit zgjedh përfaqësuesit e studentëve në këshillin e administrimit të 
Kolegjit, në përputhje me statutet e shkollave të larta dhe rregulloret përkatëse. Kryetarët e 
këshillit studentor të së njëjtës shkollë të lartë universitare zgjedhin midis tyre kryetarin e 
këshillit Studentore të Kolegjit dhe përfaqësuesit e studentëve në këshillin e Kolegjit, sipas 
statuteve të shkollave të larta dhe rregulloreve përkatëse. Dekanati i Kolegjit vë në dispozicion 
mjediset e Kolegjit gjatë gjithë periudhës së zgjedhjeve, në funksion të zhvillimit të fushatës 
zgjedhore nga studentët kandidatë, e cila mund të përmbajë elementë të tillë si postera, takime në 
sallat e Kolegjit. Procesi zgjedhor është i hapur dhe mund të monitorohet në çdo pjesë të tij. 
 

Neni 13 
Kandidimi për kryetar 

Të drejtën e kandidimit për kryetar e ka çdo anëtar i KSKT. 
  

Neni 14 
Propozimi për Sekretar i përgjithshëm 

Të drejtën për t’u propozuar si sekretar i përgjithshëm nga ana e kryetarit e ka ç’do student i 
Kolegjit 
  

Neni 15 
Shkarkimi kryetarit 

Propozimi për shkarkimin e kryetarit mund të bëhet nga: 1/3 e të gjithë studentëve të Kolegjit 1/3 
e të gjithë këshilltarëve, Kryetari mund të shkarkohet vetëm me vendimin e 3/5 të të gjithë 
këshilltarëve të KSKT. Vendimi për shkarkimin e kryetarit merret pasi është kryer votimi i 
fshehtë nga këshilltarët. 
Propozimi për shkarkimin e zv/kryetarit mund të bëhet nga: 1/3 e të gjithë këshilltarëve; 
Kryetari. Zv/kryetari mund të shkarkohet vetëm me vendimin e 3/5 të të gjithë 
këshilltarëve.   Vendimi për shkarkimin e zv. kryetarit merret pasi është kryer votimi i fshehtë 
nga këshilltarët. 
Propozimi për shkarkimin e sekretarit të përgjithshëm mund të bëhet nga: 1/3 e të gjithë 
këshilltarëve; Kryetari. Sekretari i Përgjithshëm mund të shkarkohet vetëm me vendimin e 3/5 të 
të gjithë këshilltarëve. Vendimi për shkarkimet e Sekretarit të Përgjithshëm merret pasi është 
kryer votimi i fshehtë nga këshilltarët. 
 

Neni 16 
Shkarkimi i anëtarit 

Propozimin për shkarkimin e këshilltarit studentor mund të bëhet nga: 1/5 e studentëve të zonës 
së tij elektorale; 1/3 e të gjithë këshilltarëve; Kryetari. i mund të shkarkohet vetëm me vendimin 
e 3/5 të të gjithë këshilltarëve studentore. Vendimi për shkarkimin e it merret pasi është kryer 
votimi i fshehtë nga këshilltarët studentore. 
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Neni 17 

Humbja e mandatit 
Këshilltari e humbet mandatin kur: 

 Kryen me shumë se pesë mungesa te pajustifikuara ne mbledhjet e KS. 
 Shkarkohet; 
 Jep dorëheqjen; 
 Merr tre vërejtje nga kryetari për shkelje të etikës gjatë mbledhjeve të KS ose për 

veprimtari në kundërshtim me statutin dhe interesat e KSKT. 
 Sekretari i përgjithshëm e humbet mandatin kur: 
 Nuk zbaton vendimet e KS dhe/ose kryetarit. 
 Shkarkohet; 
 Jep dorëheqjen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazuat në nenin 2 pika 1.5  të ligjit “Për arsimin e lartë të Republikës së Kosovës”, misionit të 
Kolegjit Tempulli për krijimin e urave lidhëse në mes të Kolegjit dhe tregut të punës, neni 45 i 
statutit të Kolegjit Tempulli, Këshilli Drejtues pas shqyrtimit të projekt rregullores, në mbledhjen 
e datës ______________, nxori këtë: 
 

22. RR E G U LL O R E PËR QENDREN E KARRIERËS 
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Qëllimi i kësaj rregullore, qëndron në Misionin e Kolegjit Tempulli në themelimin e urave 
lidhëse në mes të Institucionit dhe tregut të punës në Kosovë dhe më gjerë. Me anë të kësaj 
rregullore përcaktohet: 
Qendra e karrierës e Kolegjit Tempullit ka miratuar standardin e shërbimit për punësimin dhe 

aktivitetet  stazhimit (internship-it) për studentët, alumnin dhe stakeholderët e jashtëm në mënyrë 

që të sigurojë një shërbim me cilësi të lartë. 

Qendra synon të sigurojë qëndrueshmëri të shërbimit, të caktojë pritjet me klientët e jashtëm dhe 
të brendshëm dhe kolegët dhe të demonstrojë angazhimin për cilësinë. 
Gjithashtu ka për qëllim të bëjë të qartë se për çfarë kanë nevojë STUENTËT e QK dhe se çka 
mund të presin ata nga Qendra.  
Qendra e Karrierës drejton dhe mbështet në mënyrë të vazhdueshme Organizatat Studentore, si 
hallkë e rëndësishme dhe e dobishme në jetën studentore. 
Standardet e shërbimit-Komunikimi i përgjithshëm: Në lëmin e komunikimit departamenti 
do të përdorë Standardin e përgjithshëm të Kolegjit  në të gjitha sferat e qeverisjes dhe shërbimit. 

Neni 2 
Lëmenjtë e funksionimit 

a) Komunikimi   
b) Shërbimet e brendshme   
c) Shërbimet e jashtme. 

Neni 3 
Subjektet 

Studentët, partnerët e Kolegjit,  institucionet publike e private, kompanitë, Alumni i KT-i, 
studentët ndërkombëtarë, menaxhmenti i KT-i anëtarët e stafit akademik dhe administrativ. 
Anëtarët e stafit përgjegjës për të realizuar standardet: Qendrën e Karrierës së Kolegjit Tempulli 

e udhëheq, Udhëheqësi i Qendrës së karrierës. 

 
Neni 4 

Shërbimet e brendshme (për studentët dhe stafin) 
 Qendra e Karrierës do të maksimizojmë promovimin e shërbimeve të Qendrës së karrierës 

përmes sesioneve të informimit për studentët, stafin, Menaxhmentin, palët e interesuara, 
në bazë të planit vjetor të aktiviteteve; 

 pozitivisht dhe aktivisht do  të sigurojmë udhëzime, informacion dhe mbështetje për gjetjen 
institucioneve dhe kompanive për kryerjen mësimit praktik, punës praktike dhe /ose 
punësimit dhe kërkesat e tjera të përgjithshme dhe individuale; 

 do të mbështesim dhe do të udhëzojmë studentët që largohen, për të shkruar  CV, letër 
motivimi, kompletim të formularëve të aplikimit, trajnim për teknikat e intervistomi me 
kërkesë individuale dhe grupi, duke ofruar seanca të rregullta;  

 do të organizojmë panairin e karrierës për studentët aktual , alumnin e KT dhe stafin  çdo vit 
akademik; 

 do të sigurojmë Raportin vjetor për punësim të Qendrës së karrierës për stafin, 
Menaxhmentin dhe palët e interesuara deri në fund të dhjetorit; 

 do të organizojmë takime me studentë/alumnin në kohë dhe vend që është më i përshtatshëm 
për ata dhe do të sigurojmë të gjitha materialet mbështetëse; 

 do të futim informacionin e punësimit në bazë të të dhënave brenda një dite pune nga marrja 
e tyre. 

Neni 6 
Shërbimet e jashtme   

 Qendra e Karrierës do të mbështetim dhe do të nxisim kompanitë, organizatat dhe 
Institucionet që të pranojnë studentët e KT për internship (praktikë) apo punësim; 
 do të organizojmë mbledhje mujore të grupit punues të karrierës dhe do të shpërndajmë 
procesverbalin brenda tre ditë anëtarëve; 
 në mënyrë aktive do të  mbajmë lidhje të mira me grupet e interesit ekzistues me kontratë 
të rregullt gjatë vitit; 
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 do të kontrollojmë dhe do t’u përgjigjemi pyetjeve të dërguara në e-mail adresën QK 
brenda dy ditëve të punës; 
 do të kontrollojmë dhe do të përditësojmë informacionin e postuar në ueb faqen e QK në 
bazë  mujore; 
 do të rishikojmë informacionin dhe prezantimin në ueb faqen e QK në gjashtë muaj;   
 do t’i ftojmë kompanitë të marrin pjesë në panairin e karrierës,  
 do të organizojmë takime me përfaqësuesit e kompanive për të ndihmuar studentët për 
internship ose punësim brenda tri ditëve të punës ose sa më parë që është e mundshme për 
organizimin dhe studentët; 
 do të dërgojmë/ndajmë bazën e të dhënave të studentëve të diplomuar me 
përfaqësuesit e kompanive për punësim, të paktën 4 herë në vit;  
 do të sigurojmë informacion të saktë dhe të përditësuar për stakeholderët e jashtëm 
brenda një dite pune; 
 do të ndjekim takimet në ambientet e jashtme sipas kërkesave të stakeholderëve në 95%  
të rasteve; 
 do të sigurojmë këshilla dhe përkrahje për stakeholderët e jashtëm për përdorimin e bazës 
së të dhënave për punësim në kohë të përshtatshme për kompaninë/institucionin.  
 

Neni 7 
Monitorimi dhe informata kthyese 

a) Raporti javor i aktiviteteve 
b) Pyetësor vjetor për klientët  
c) Anketimi i studentëve 
d) Kërkesa për vlerësim nga shfrytëzuesi pas kryerjes së punëve më të mëdha 
e) Vlerësimi nga klientët dhe partnerët. 
 

Neni 8 
Hyrja në fuqi 

Kjo Rregullore ndryshohet dhe plotësohet në të njëjtën mënyrë të miratimit të saj. 
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga ana e Këshillit Drejtues. 

 
 
 
Prishtinë, __________.                          Kryetari i Këshillit 

                         ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. QENDRA E KARRIERËS KOLEGJI TEMPULLI 
 

Bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosovë, nenin 45 dhe 52 të Statutit të Kolegjit Tempulli 
dhe rregulloret dhe praktikat më të mira në Hapësirën Evropiane për rregullimin e punës praktike 
për studentë, Qendra e Karrierës nxori këtë: 
 

MANUAL PËR PUNËN PRAKTIKE PËR STUDENTË 
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Neni 1. 
Objekti i rregullimit 

 
Përmes këtij manuali synohet të rregullohen veprimtaritë arsimore dhe profesionale të 
përcaktuara si punë praktike në programet mësimore, si dhe programit të punës praktike, e ndarë 
nga Kurikula si pjesë e veprimtarisë së Qendrës së Karrierës së Kolegjit Tempulli.  
Puna praktike studentëve u jep mundësinë për të pasuruar përgatitjen e tyre akademike përmes 
përvojës së arsimimit plotësues dhe integrues,  Kolegji Tempulli e  promovon punën praktike si 
në sektorin publik dhe privat; 
Subjekt të përfitimit të këtij programi të punës praktike janë  studentët, të diplomuarit, dhe 
maturantët. 
Programi i punës praktike është mundësia më dobiprurëse dhe e zhvillimit për studentët që të 
zbatojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë studimeve të tyre si dhe për të fituar njohuri të 
dorës së parë për fuqizim të njohurive të fituara në Institucionin apo organizatën apo 
institucionin  mikpritës. 
 
Në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se marrëdhëniet midis praktikantit dhe kompanisë 
apo Institucionit konsiderohet punësim i rregullt. 
 
Puna praktike kanë një kohëzgjatje maksimale prej gjashtë muajsh deri në 12 muaj dhe 
konceptohen si periudha trajnimi apo përgatitje profesionale që synojnë lehtësimin e zgjedhjeve 
të karrierës përmes një njohjeje më të thellë të tregut dhe testimi në terren i një ambienti pune;.  
  
Programi i punës praktike është metoda më e mirë për Kolegjin Tempulli dhe institucionin pritës 
për të bashkëpunuar dhe vepruar për të vëzhguar studentin në mjedisin e punës dhe vlerësimin e 
potencialit të tyre të menaxhimit për një të ardhme të mundshme punësimit dhe përmisimin e 
programit në bazë të këtij vëzhgimi në ta ardhmen. 
 

Neni 2. 
Drejtimi i punës praktike 

Programi i praktikës studentore përfshin tre palë: 
1. Koordinatori i praktikës 
2. Mbikëqyrësi praktikant 
3. Praktikanti 

2.1 Përgjegjësit 

Koordinatori i praktikës 
- Gjetja dhe fillimi i negociatave dhe i bashkëpunimit më Institucione, Organizata të 

industrisë apo biznesit. 
- Ofrimi i trajnimeve mbi përpilimin e CV-së, letër rekomandimit, dhe punës me 

kompjuter,  për të siguruar kandidatë cilësor për Mbikëqyrësin e Praktikantit. 
- Organizimi dhe zhvillimi i intervistës me praktikantin dhe Mbikëqyrësi i Praktikës. 
- Organizoni dhe ofrimi Orientimit në karrierë për praktikantët (et) e rinj të zgjedhur. 
- Sigurojë mjetet, burimet dhe udhëzimet për të ndihmuar Mbikëqyrësit e Praktikës të 

zgjedhë dhe të menaxhimin e praktikantit. 
- Ofrimi i ndihmës për praktikantin sipas nevojës. 

Mbikëqyrës praktikant 
- Mbikëqyrësi i praktikantit është personi që do të zgjedhë dhe mbikëqyrë praktikantët në 

programet e punës praktike. Mbikëqyrës mund të jetë një anëtarë i qendrës së karrierës në 
Kolegjin Tempulli. 

- Të udhëheq procesin në mënyrë objektive dhe transparente të zgjedhjes së praktikantit 
për punën praktike. 
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- Përcakton, detyrat dhe objektivat për praktikantin. 
- Mbikëqyr praktikantin për të siguruar që ai të përfundojë detyrat e caktuara si i kërkohet. 
- Plotëson formularin e vlerësimit të praktikantit. 
- Përfundimi apo realizimi i çdo dokumenti për nevojat e praktikantit për marrjen e kredive 

në Kolegjin Tempulli. 
- Sigurohuni që praktikanti të ketë një përvojë pozitive dhe të aplikoj në mundësit tjera që 

do ti paraqiten në të ardhmen. 
 

Neni 3. 
Praktikat Kurrikulare dhe Jashtë Kurrikulare 

Puna praktike në Kolegjin Tempulli organizohet në  dy forma: ato brenda kurikulës dhe ato 
jashtë kurikulës, si pjesë e punës së Qendrës së Karrierës. 
Praktikant, qëllimet dhe korniza kohore. 
Puna praktike në kuadër të kurikulës së Kolegjit Tempulli, zhvillohet brenda gjithë kohëzgjatjes 
së programit të studimit dhe qëndrojnë si të tillë derisa praktikanti të ketë marrë gradën e 
tyre. Ato përbëhen nga përvoja arsimore dhe orientuese që synojnë arritjen e objektivave 
specifike të të nxënit në programin e studimit.  
Ata janë të ndarë në: 
Praktika kurrikulare për kredi arsimore: ato janë parashikuar në strukturën e programit, ato 
llogariten në kreditë arsimore ECTS, ato kanë specifike kërkesat (për sa i përket kohëzgjatjes, 
kornizës kohore dhe përmbajtjes të përcaktuar në kurikul), ato duhet të autorizohen paraprakisht 
dhe ato duhet të vërtetohen kur të kenë përfunduar. 
Praktikat kurrikulare pa kredi ECTS: ato nuk janë regjistruar në planet akademike dhe 
realizohen atëherë kur të kenë përfunduar si praktike kurrikulare pa kredi. 
Praktikat praktike jashtë kurrikulare synohen për këdo që ka marrë një diplomë dhe aftësi të 
aktivizohet brenda 12 muajve pas përfundimit të programit të studimit. Qëllimi i tyre është 
lehtësimi për zgjedhjet akademike dhe profesionale përmes punësimit përmes trajnimeve dhe 
kontakteve të drejtpërdrejta me tregun e punës. 
Nëse praktikanti fiton gradën e tyre gjatë një praktike kurrikulare, stazhi ndryshon karakterin 
(nga kurrikula në jashtë-kurrikulare). Në atë rast, organizata apo Institucioni pritës merr përsipër 
të plotësojë të gjitha kërkesat e kërkuara nga legjislacioni në lidhje me praktikat jo-kurrikulare. 
Puna praktike konsiston në vendosjen e studentit, ose një personi që ka përfunduar një program 
arsimor (në tekstin e mëtejmë "praktikant") në një institucion publik ose privat në Kosovë apo 
jashtë vendit, për të kryer aktivitete praktike në përputhje me objektivat arsimore të përcaktuara 
në program studimi, bazuar në një program specifik të akorduar midis praktikantit, organizatës 
apo institucionin pritës si dhe drejtorin e programit të studimit (kur kërkohet) dhe i qendrën e 
Karrierës. 
Puna praktike nuk nënkupton marrëdhënie pune e rregullte me Organizatën apo Institucionin 
Pritës. 

Neni 4 
Rëndësia e praktikës 

Bazuar në frymën e Statutit, dhe programeve studimore të Kolegjit Tempulli, rëndësia e punës 
praktike pasqyron: 
Studenti përmes punës praktike, përfitojnë: 

- Mundësinë për të vënë në praktikë teorinë e përfituar në programet akademike dhe 
profesionale të Kolegjit Tempullit. 

- Përvetësimi i përvojës në një mjedis pune në jetën reale. 
- Të përballuarit me kërkesat vetjake të të mësuarit me kërkesat e tregut të punës. 
- Rritja e nivelit të pjekurisë dhe kulturës së biznesit. 
- Zhvillimi i aftësive profesionale dhe personale 
- Përmirësimi i mundësive të karrierës dhe vendosja e kontakteve të dobishme në industri 
- Zhvillimi, reflektimi dhe vlerësimi i strategjive për të arritur qëllimet e veta të karrierës 
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- Mundësim i mësimit jo formal, për mes udhëtimit, si dhe të fitimit të shërbimit të punës si 
dhe mundësinë për të shijuar pavarësinë dhe qasjen tjetër në jetë. 

 
Institucionet  dhe Organizatat, përmes programit të punës praktike, përfitojnë: 

- Si bartës i mundësive për punësim. 
- Themelimi i partneriteteve akademike dhe profesionale. 
- Mundësia e marrjes së ideve të reja, inovative përmes studentëve të talentuar. 
- Fitimi i fuqisë punëtore shtesë gjatë kohës kritike. 
- Zhvillimi i një grupi talenti nga i cili të rekrutohen pasi të diplomohen studentët. 
- Mundësia për të dhënë feedback në Kolegj në lidhje me njohuritë dhe aftësitë. 

 
Neni 5 

Kodi i Sjelljes 
1. Sjellja dhe performanca e studentëve përfaqëson jo vetëm veten, por edhe Kolegjin. 
2. Studentët duhet t'i përmbahen kodit të sjelljes të Kolegjit Tempulli dhe Institucionit 

pritës. 
3. Ta respektojnë dhe përmbushin programin e punës praktike në tersi, 
4. Studentët duhet të respektojnë ligjet e vendit ku kryejnë praktikën e tyre 
5. Studentët duhet të respektojnë kodin e veshjes. 
6. Studentët duhet të kryejnë të respektojë kohën dhe periudhën e punës praktike. 
7. Studentët duhet të dorëzojnë me kohë të gjitha dokumentet përkatëse siç kërkohet nga 

përgjegjësit e programit të punës praktike 
8. Mosrespektimi i këtyre rregullave mund të rezultojë që mos të realizoj ECTS kredit apo 

edhe Certifikatën e punës praktike. 
 

Neni 6 
Kushtet dhe struktura 

Vendi i mbajtjes së praktike 
Puna praktike janë të vlefshme dhe ligjore kur kryhen në Kosove apo edhe jashtë vendit, në 
Institucione apo organizata private ose publike apo OJQ; Struktura e të cilave paraqitet në formë 
të: ndërmarrjeve industriale, tregtare dhe të shërbimeve, bankat, financiare, institucione, kompani 
audituese dhe konsulente, firma profesionale, publike, administratat, organizatat publike, 
institucionet dhe shoqatat e klasifikuara, operatorë të përhershëm në sektorin e shërbimeve, 
organizata jofitimprurëse, arsimore dhe organizatat kërkimore, institucionet kulturore dhe 
artistike, ndërmarrjet dhe organizatat duke punuar në turizëm, komunikim dhe media, organizmat 
ndërkombëtarë, dhomat e tregtia, përfaqësitë diplomatike dhe institucionet organizatat e tjera 
(në vijim "Organizata apo Institucione Pritëse" ose "Pritëse"). 
Disa prej praktikave kurrikulare mund të përfundojnë punën praktike në Kolegj. Ky kufizim nuk 
vlen për praktikat jashtë kurrikulare, kur ekziston do të zbatohet legjislacioni mbi çështjen. 
Kolegji Tempulli rezervon të drejtën të shprehet për pranueshmërinë e praktikës, vendndodhjen 
duke mbledhur informacione nga burime të ndryshme. 
Kohëzgjatja e praktikës 
Kohëzgjatja e një praktike ndryshon, në përgjithësi që zgjat 1 muaj, 3, 6 apo edhe 12 muaj apo 
semestrale apo modulare. 
Zgjatjet e praktikës 
Zgjatjet e praktikës duhet të bien dakord paraprakisht midis Institucionit dhe Organizatës pritëse 
me shërbimet e autorizuara të Kolegjit. Zgjatjet rregullohen me të njëjtat kushte të përcaktuara në 
punë praktike. 

 
Neni 7. 

Raporti i punë praktike 
Raporti i detajuar i punës praktike do të bëhet një muaj pas përfundimit të praktikës.  
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Do të përbëhet nga 10-15 faqe, të shkruara në fontin 12 dhe 1,5 rreshta të linjës, Times Neë 
Roman, të paraqitur në formë elektronike ose të shtypura, me strukturën e mëposhtme: 

a. eliminatoreve 
ii. Titulli i faqes 

iii. Mirënjohje 
iv. Përmbledhja ekzekutive 
v. Tabela e përmbajtjes 

 
b. Teksti kryesor 
 

vi. Parathënie (Shpjegimi i projektit, tema, pse projekti që po bëhet) 
vii. Pse u zgjodh tema e projektit dhe si është e rëndësishme 

viii. Trupi (metodat e përdorura në ekzekutimin e projektit, çdo hulumtim 
ekzistues në a fushë e ngjashme, si u ekzekutua projekti, gjetjet e projektit) 

ix. Diskutime, Përfundime dhe Rekomandime (i tregojnë rezultatet, se si 
gjetjet mund të zbatohen, dhe sa më mirë ato mund të vendosen në 
praktikë) 
 

             c. Materiali i referencës 
 

x. Referencat 
xi. Fjalori 

xii. Shtojcat 
xiii. Studentët duhet të zgjedhin një lëndë ose një aspekt specifik ose problem 

në lidhje me praktikën e tyre (psh. tregtia elektronike, CRM, menaxhimi i 
cilësisë, motivimi i punonjësve, etj.) në fillim të punës praktike 
Mbikëqyrësi i studentit në kompani mund të ndihmojë në zgjedhjen e një 
teme dhe ndihmojnë gjatë praktikës. Raporti i punës praktike ka nevojë për 
miratim nga një Zyrtar i Karrierës. 

 
Shembuj të punës në praktikën opsionale,  janë: 
 

- Krijimi i një uebsajti të ri për një kompani, organizate, institucion, OjQ. 
- Krijimi i një broshurë të re për kompani / ngjarje. 
- Vendosja e një fushate në media sociale për një kompani. 
- Puna në një projekt për të përmirësuar motivimin e punonjësve. 
- Pjesëmarrja në projektin e zbatimit të një karte shënimi të ekuilibruar. 
- Krijimi i një manuali të ri për një departament. 
- Ri-dizajnimi i proceseve dhe procedurave të caktuara. 
- Analizimi i strategjisë së biznesit dhe dhënia e rekomandimeve. 
- Ndërmarrja e një analize konkurruese dhe dhënia e rekomandimeve. 

 
Neni 8 

Vlerësimi 
Vlerësimi është rezultati final i punës praktike, i cili do të shërbej për qëllim të përmisimit të 
cilësisë në Kolegj apo institucionit pritës. 
 
Të gjithë elementët e përmendur në kontratë duhet të përmbushen. Studenti do të vlerësohet në 
institucionit pritës Formularit të Vlerësimit nga mbikëqyrësi i tij / saj dhe do t'i jepet një vlerësim 
përfundimtar bazuar në pjesëmarrjen e aftësimit, aftësitë dhe qëndrimet, si dhe arritjet e tij / saj. 
 
Formulari i Vlerësimit duhet të deklarojë 61% ose më lart dhe Zyrtari i Karrierës shqyrton 
Raportin e Praktikës dhe Raporti i Projektit për t'i konsideruar të përshtatshme. Studenti duhet të 
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paraqesë të gjitha relevantet dokumentet pranë Zyrës së Karrierës brenda një muaji pas 
përfundimit të praktikës. 
 
Pastaj praktika do të futet në librin e notave si "e përfunduar" dhe ECTS përkatëse do ti epen 
studentit. 
Nëse praktika ishte ndërprerë herët nga secila palë, ose nëse një element tjetër i deklaruar në 
kontrata nuk është përmbushur, nuk do të ipen pikë ECTS. 
 

Neni 9 
Qendra e Karrierës 

Qendra e Karrierës  është qendra kompetente e destinuar për menaxhimin e praktikës, sipas 
programit mësimor si dhe programit të praktikës. Qendra e Karrierës paraqet urën lidhëse me 
organizatat pritëse si zgjedhjen e aplikantëve dhe përfundimi i procedurave për të aktivizuar dhe 
njohur programin e punës praktikës. 
 

Neni 10 
Akomodimi dhe mbikëqyrja e brendshme 

 
1. Kompania pritëse duhet të sigurohet që praktikantit ti japin të gjithë informacionet e 

nevojshme dhe çfarëdo dokumentacioni të nevojshëm në mënyrë që ai / ajo të trajnohet 
ligjërisht në vendin pritës.  
 

2. Palët në mënyrë specifike pajtohen që të gjitha formalitetet në lidhje me rregulloret e 
punës dhe çdo dokumentacion tjetër i rëndësishëm varen nga praktikanti dhe kompania 
apo Institucioni pritës. Për këtë përgjegjësia e Kolegjit për këtë çështje specifikisht është 
përjashtuar. 

 
3. Aktivitetet e trajnimit të praktikantit gjatë kohës së tij / saj në Kompaninë pritëse do të 

ndiqen dhe monitorohen nga një ekspert profesional në rolin e një mbikëqyrësi, si dhe 
nga një mbikëqyrës i Kolegjit.  

 
4. Të gjitha palët mund të kryejë zëvendësime të arsyeshme të mbikëqyrësit, pas 

komunikimit me palët. 
 

Neni 11 
Programi i detajuar i periodik t trajnimit 

 
Programi i detajuar i periodik i trajnimit, përfshinë: 
Njohjen, aftësitë dhe kompetencat që duhen fituar: 

 
1. mësimi organizativ, ruajtja dhe sigurimi i marrëdhënieve të vazhdueshme midis Kolegjit 

dhe  praktikantit dhe Kompanisë apo Institucionit, duke siguruar monitorimin e 
objektivave dhe përmbajtjeve të trajnimit. Përveç kësaj, nëse sigurohet se, ai / ajo do të 
përgatisë vlerësimin përfundimtar të aftësive të fituara në bashkëpunim me kompaninë 
apo Institucionin mbikëqyrës. 
 

2. Mbikëqyrësi i Kompanisë/Institucionit emërohet nga Kompania apo Institucioni dhe 
është përgjegjës për udhëheqjen e praktikantit në vendin e punës dhe në bashkëpunim me 
Kolegjin. Lidhur me përfundimin e praktikës në sektorë të ndryshëm të ndërmarrjeve/ 
Institucionit, funksioni i mbikëqyrësit të kompanisë/institucionit mund t'i besohet më 
shumë se një personi, për të garantuar përputhjen më të plotë me objektivat e praktikës 
individuale dokument. 
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3. Mbikëqyrësi i Kolegjit do të bëjë kontrolloj e gjithë veprimtarisë e punës praktike të 
kryer nga praktikanti, me qëllim për të verifikuar performancën aktuale dhe 
pajtueshmërinë me marrëveshjet midis palëve.  

 
4. Në rastet e mungesave të përsëritura të praktikantit, praktika do të konsiderohet e anuluar 

dhe e tillë komunikimi do t'i dërgohet praktikantit dhe mbikëqyrësit të 
Kompanisë/Institucionit në kohën e duhur. 

 
5. Mbikëqyrësi i kompanisë/Institucionit dhe praktikanti inkurajohen të mbajnë dialog të 

vazhdueshëm me Kolegjin, përmes të  mbikëqyrësit në çdo rast dhe të raportojë çdo 
vështirësi të hasur gjatë praktikës. 

 
Në përfundim të punës praktike, mbikëqyrësi i kompanisë/ Institucionit do të angazhohet: 
 

1. lëshimin e një certifikate në lidhje me kohëzgjatja dhe natyra e praktikës ndaj 
praktikantit;  

2. të formalizoj për mes një akti të shkruar vlerësimin dhe përfundimin të praktikës. Për 
punën praktike jo-kurrikulare, mbikëqyrësi i kompanisë/institucionit do të sigurojë 
formularin e vlerësimit në lidhje me aftësitë e fituara nga praktikanti në përputhje me 
dokumentin e krijuar për praktikën nga Kolegji për qëllime të vlefshmërisë së 
aftësive. 

3. Me kërkesë të praktikantit, Kolegji do të zotohet të lëshojë një certifikatë të 
pjesëmarrjes në punë praktike. 

 
Neni 12 

Të detyrat dhe të drejtat e praktikantit 
Praktikanti duhet të: 
 

1. të kryejë aktivitete të përcaktuara në përshkrimin e praktikës, të respektojë orarin e punës 
dhe mjedisin, rregullat dhe rregulloret e kompanisë/Institucionit; 

2. Ndjekin udhëzimet e mbikëqyrësit të Kompanisë/ Institucionit dhe referojuni tij / saj nëse 
lindin ndonjë problem; 

3. respektimin e higjienës, sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës; 
4. të ruajë fshehtësinë për të gjitha çështjet që vijnë në njohuritë e tij / saj gjatë ushtrimit të 

detyrave të tij / saj, të tilla si të dhëna dhe / ose informacione ose njohuri në lidhje me 
procesin e prodhimit dhe produkteve; 

5. plotësoni formularin përfundimtar të vlerësimit të praktikës dhe, nëse kërkohet nga 
Kolegji, të shkruani një raport të praktikës, në lidhje me aktivitetet e kryera; 

6. Kërkoni paraprakisht autorizimin paraprak për praktikën kurrikulare siç përcaktohet në 
Udhëzuesin për Kolegjin vetëm në rast të praktikës kurrikulare. Në rast se praktikanti nuk 
kërkon  një para-autorizim apo merr një përgjigje negative, praktika nuk do të njihet në 
planin e tij / saj të studimit. 
 

Gjatë gjithë periudhës së stazhit, praktikanti: 
a) mund të mungojë nga praktika e tij / saj, në marrëveshje paraprake me mbikëqyrësin e 

Kompanisë/ Institucioni, për të kryer jashtë detyrave akademike imponuese; 
b) ka të drejtë të mbikëqyret nga një profesionist dhe ka të drejtë të pajiset me një kart 

identiteti, si dokumenti i praktikës në përputhje me profilin e tij / saj akademik. 
 

Neni 13 
              Përgjegjësia civile 

1. Për punën praktike që zhvillohet në Kosovë dhe jashtë saj, praktikanti do të jetë i siguruar 
nga Kompania apo Institucioni mbi sigurimin nga aksidentet në punë. 
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2. Nëse një aksident i ndodhë praktikantit gjatë orarit që ai është në punë, ai / ajo merr 
përsipër të njoftojë menjëherë Kolegjin dhe të dorëzoj dokumentacionin e nevojshëm. 

 
Neni 14 

Ekzekutimi 
 
Palët deklarojnë reciprokisht të jenë të vetëdijshëm (dhe shprehimisht pajtohen) se të dhënat 
personale të mbledhura si rezultat i dhe gjatë gjithë ekzekutimit të kësaj marrëveshje mund të 
përdoret në përputhje me Ligjin Mbrojtjes së të Dhënave Personale Në Kosovë. 
Gjithçka për të cilën nuk është rënë dakord midis palëve, ose për ndonjë polemikë apo kontest në 
të ardhmen që lind nga e tashmja marrëveshja do të plotësohet në përputhje me Statutin dhe 
kornizën ligjore në Kosovë. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

24. RREGULLORE PËR ZYRA LIGJORE 
 

Neni 1. 
Standardet e Zyrës Ligjore 
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Themelimi dhe funksionimi i Zyrës Ligjore ka si qëllim përmbushjen e misionit Kolegjit 
Tempulli, e përcaktuar në nenin 10 të Statutit të Kolegjit Tempulli, duke siguruar interpretim  
juridik efektiv të dispozitave ligjore nga lëmi i arsimit të lartë dhe lëmenjve tjerë, të statutit, 
rregulloreve dhe procedurave të Kolegjit; dhe këshillim në lidhje me të njëjtat.  
 
Shërbimi synon bashkëpunim efektiv me stafin e Kolegjit, ministritë qendrore dhe organizatat 
tjera me qëllim që të sigurojë realizimin e aspekteve tjera juridike të qeverisjes dhe menaxhimit 
të Kolegjit në mënyrë të drejtë, efektive dhe në kohë.  
 
Standardi ka për detyrë të përkrahë procesin e prokurimit sipas rregulloreve dhe procedurave të 
Kolegjit, arkivimin elektronik efikas duke përfshirë edhe përdorimin e dokumenteve të arkivuara 
si dhe shpërndarjes së postës zyrtare.   

 
Neni 2 

Funksionimi 
Funksionimi i kësaj zyrë, organizohet në funksionet e më poshtme: 

1. Komunikimi;   
2. Rrjedhja e informacionit;   
3. Përgatitja e kontratave; 
4. Prokurimi; 
5. Këshilla juridike;  
6. Arkivimi; 
7. Shpërndarja e postës.  

 
Neni 3 

Subjektet e shërbimeve të kësaj Zyreje 
Organet Menaxheriale të Kolegjit Tempulli, Kryetari i Kolegjit Tempulli, Këshilli Drejtues, 
Këshilli Akademik, Ekipi Ekzekutiv i Dekanit, shërbimet administrative, dekanatet, studentët 
dhe komuniteti i biznesit. 
 
Stafi përgjegjës për të realizuar standardet: 
Udhëheqësi i Zyrës Ligjore, zyrtari në ZLKT, arkivisti, anëtarët e komisioneve të prokurimit dhe 
operatori për pranimin dhe dërgimin e postës. 
 
Standardet e shërbimit 

1. Komunikimi  
Në lëmin e komunikimit departamenti do të përdorë Standardin e përgjithshëm të Kolegjit 
Tempulli në të gjitha domenet përveç atyre specifike për sektorin juridik si më poshtë: 

    Zyra Ligjore do, të: 
- do të sigurojmë informacion të saktë, të vërtetuar dhe këshilla palëve të interesuara, 

brenda 2 ditëve të punës nga parashtrimi i kërkesës ose sipas prioritetit të rënë dakord; 
- do të merremi me kërkesat për sqarim dhe/ose ankesat brenda tri ditëve të punës; 
- ruajmë në maksimum konfidencialitetin në përputhje me ligjin dhe politikat Kolegjit 

Tempulli në çdo kohë. 
 

2. Rrjedhja e informacionit: 
    Zyra Ligjore do, të: 

- të përgatitim procesverbalet nga mbledhjet e organeve të Kolegjit brenda tri ditëve të 
punës; 

- do të përgatitim vendimet që dalin nga organet e Kolegjit brenda tri ditëve të punës; 
- do të qarkullojmë tek stafi i brendshëm apo palët e jashtme vendimet, procesverbalet 

ose përmbledhjet e rëna dakord brenda një dite pune nga konfirmimi nga ana personit 
të autorizuar; 
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- do të përpilojmë vendimet, procesverbalet ose përmbledhjet për funksionim të 
përgjithshëm tek Zyra ligjore ashtu siç është specifikuar brenda një dite pune nga data 
e konfirmimit nga personi i autorizuar.  
 

3. Përgatitja e kontratave  
    Zyra Ligjore do, të: 

- do të përgatitim draft kontratat brenda pesë ditëve të punës; 
- do të sigurojmë draft kontratat për nënshkrim për subjektet dhe Sekretarin e 

përgjithshëm brenda një dite pune; 
- do të arkivojmë kontratat e nënshkruara brenda një dite pune. 

 
4. Prokurimi  

Zyra Ligjore do, të: 
- do të analizojmë kërkesat për prokurim brenda tri ditëve të punës nga pranimi; 
- do të kompletojmë procedurën për prokurim të drejtpërdrejtë brenda pesë ditëve të 

punës; 
- do të informojmë departamentin përgjegjës brenda një dite pune se procedura për 

prokurim të drejtpërdrejtë është kompletuar; 
- do t’i mbajmë të shpallura thirrjet e hapura për prokurimin të nivelit më të lartë  për 

dhjetë ditë pune; 
- do të mbledhim ofertat përfundimtare brenda pesë ditëve të punës nga përfundimi i 

thirrjes; 
- do t’i sigurojmë komisionit gjegjës për prokurim dokumentacionin e dorëzuar brenda 

tri ditëve; 
- do të veprojmë si komision për të analizuar dokumentacionin e paraqitur në mënyrë të 

pavarur, objektive dhe të balancuar dhe do të bëjmë një propozim se kush duhet të 
fitojë ofertën brenda dhjetë ditë pune nga pranimi i materialeve; 

- do të informojmë kompaninë e cila ka ofruar ofertën më të përshtatshme ashtu siç ka 
vendosur komisioni përkatës dhe konfirmuar nga dekani brenda një dite pune nga 
marrja e vendimit me shkrim.  

- do të informojmë ofertuesit e pasuksesshëm brenda një dite pune nga marrja e 
autorizimit nga Dekani. 
 

5. Këshilla juridike  
     Zyra Ligjore do, të: 

- do të përgjigjemi brenda tre dite pune nga parashtrimi i kërkesës me shkrim për 
këshilla juridike me informacion të plotë dhe të verifikuar dhe këshilla; 

- do të përgjigjemi brenda tre dite pune nga parashtrimi i kërkesës gojore për këshilla 
juridike me informacion të plotë dhe të verifikuar dhe këshilla. 
 

6. Arkivimi  
Zyra Ligjore do, të: 

- do të sigurojmë materialet e arkivuara për stafin e Kolegjit Tempulli brenda dy ditë 
pune;  

- do të regjistrojmë dhe shpërndajmë dokumentet zyrtare hyrëse dhe dalëse brenda një 
ditë pune;  

- do të informojmë personelin  e duhur me e-mail në lidhje me dokumentet zyrtare 
hyrëse dhe dalëse brenda një ditë pune; 

- do të shpërndajmë dokumentet zyrtare tek palët e interesuara me e-mail brenda një 
dite pune. 

- do të informojmë marrësin ose departamentin për postën brenda një dite pune nga 
pranimi dhe se materiali është në dispozicion për tu marrë; 

- do të arkivojmë certifikatat e studentëve brenda tri ditëve të punës; 
- do të arkivojmë dokumentet zyrtare hyrëse dalëse brenda një dite; 
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- do të arkivojmë dokumentet për progresin akademik të studentëve në ciklin e dytë dhe 
të tretë të studimeve brenda tri ditëve; 

- do të regjistrojmë faturat hyrëse dhe dalëse brenda një ditës. 
 

7. Shpërndarja e postës 
Zyra Ligjore do, të: 

- do të pranojmë dhe distribuojmë postën zyrtare brenda një dite; 
- do të përgatitin dhe dërgojmë postën zyrtare brenda një dite. 

 
8. Monitorimi dhe informata kthyese  

- Regjistri javor i kërkesave për Zyrën ligjore; 
- Anketimi vjetor i klientëve; 
- Raporti vjetor i shërbimit, duke përfshi punën e komisioneve; 
- Kërkesa për vlerësim nga shfrytëzuesi pas kryerjes së punëve. 
-  

Neni 4 
Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj rregullore bëhen sipas mënyrës dhe procedurës me të cilën 
është aprovuar. 

 
Neni 5. 

Rregullorja hynë në fuqi ditën e aprovimit nga Këshilli Drejtues. 
 

Kryetari i Kolegjit Tempulli 
Prof. Dr. Muhamed Krasniqi 

 
_______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01. nr. 031 - ________ më ____________ 
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Me qellim të aplikimit të dispozitave të Ligjit për pirjen e duhanit në vendet publike, dhe duke 
respektuar e rregullat ivën e Bashkimit Evropian për mjedis të pastër dhe krijues, Këshilli 
Drejtues i Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” (tani e tutje Kolegji 
Tempulli), në mbledhjen e mbajtur me ______________ miratoi 
 

 
 

V E N D I M  
PËR  

 
NDALIMIN E PRIRJES SË DUHANIT NË HAPËSIRAT E KOLEGJIT TEMPULLI 

 
 
 

1. Ndalohet pirja e duhanit në çdo hapësirë të Kolegjit Tempulli, përveç në hapësirat  e 
caktuara nga ana e Menaxhmentit të Kolegjit Tempulli; 

 
2. Mosrespektimi i kësaj rregullore (pas paralajmërimit paraprak) do të rezultojë me dënim 

me të holla nga 10,00 € për çdo shkelje; 
 

3. Ky venim do të bëhet publik në Hapësirat fizike të Kolegjit Tempulli. 
 

4. Kjo rregullore hyn në fuqi prej 1 tetor 2008. 
 
 

                                                                                           
 
 

                                                                                         Këshilli Drejtues 
                                                                                   _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në bazë të Në baze të nenit 9 te Ligjit nr. 04/L-012 për Mbrojtje nga Zjarri i miratuar nga 
Kuvendi i Kosovës, si dhe nenit 5 pika 3 e Ligjit për Zjarre fikjeje dhe Shpëtim, nenit 14 dhe  
pikës 14.2 e Ligjit mbi Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës si dhe nenit 85 të Statutit të 
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Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” (tani e tutje Kolegji Tempulli) në 
Prishtinë më _______ nxori këtë: 
 
 

25. RREGULLORE PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI 
 

I. Dispozitat e përgjithshme 
Neni 1. 

 
Me këtë Rregullore parashihen masat mbrojtëse nga zjarri, eliminimin dhe zvogëlimin e rrezikut 
nga zjarri dhe eksplodimi i ndryshëm, shuarjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës gjatë evitimit të 
pasojave të paraqitura nga zjarri në objektin e Kolegjit Tempulli në Prishtinë. 
 

Neni 2. 
 
Është detyrë dhe obligim i çdo të punësuari në Kolegjin Tempulli që t’i kryej urdhrat e personave 
të autorizuar për pengimin dhe shuarjen e zjarrit, apo dhënien e ndihmës dhe ruajtjen e personave 
dhe të mirave materiale të cilat janë të rrezikuara nga zjarri.   
 

Neni 3. 
Organizimi dhe zbatimi i rregullave për mbrojtje nga zjarri dhe eksplodimi i ndryshëm bëhet në 
bazë të Ligjit mbi mbrojtjen nga zjarri, Vendimeve të Kuvendit Komunal të Prishtinës dhe Planit 
për mbrojtje nga zjarri. 
 
II. Plani i mbrojtjes nga zjarri 
 

Neni 4. 
Plani i mbrojtjes nga zjarri përfshinë: 
 

- vlerësimin e rrezikut nga zjarri në objektet e Kolegjit Tempulli, 
- organizimin e mbrojtjes nga zjarri dhe mënyrën e përdorimit të aparateve për fikjen e 

zjarrit, 
- mënyra e  lajmërimit në rast  rreziku nga zjarri, 
- mjetet teknike dhe përgatitja për fikjen e zjarrit, 
- mënyra e furnizimin me ujë në  objektet e Kolegjit Tempulli, 
- rrugët, hyrjet, daljet të cilat përdoren në rast rreziku nga zjarri,    
- evakuimi i personelit  të Kolegjit Tempulli, 
- koordinimi i punës së personelit  të Kolegjit Tempulli me personelin  profesional të 

zjarrfikësve, 
- dhe masa tjera për veprim të suksesshëm për mbrojtje nga zjarri. 

 
Neni 5. 

Plani i mbrojtjes nga zjarri duhet të jetë në harmoni me Vendimin e Kuvendit Komunal dhe 
Ligjin  mbi mbrojtjen nga zjarri. 
 
III. Masat mbrojtëse 

Neni 6. 
Për mbrojtje nga zjarri, e posaçërisht në objektet e Kolegjit në të cilat ekziston rreziku nga zjarri, 
është e domosdoshme vendosja e pajisjeve të cilat mundësojnë  zbulimin, lajmërimin dhe 
shuarjen e zjarrit. 
 

Neni 7. 
Materiet e rrezikshme: si plini, nafta për gjenerator , stufat elektrike, reshotë etj duhet të mbahen 
në objektet të cilat i përgjigjen kushteve dhe standardeve teknologjike. 
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Objektet e mbyllura të cilat shërbejnë për deponimin e mjeteve të rrezikshme nga zjarri duhet të 
kenë ajrosje adekuate. 
 Në enët të cilat kanë lëndë të rrezikshme, duhet të shënohet shkalla dhe grupi i rrezikshmërisë. 
 

Neni 8. 
Në objektet e Kolegjit Tempulli ku mbahen mjetet e rrezikshme nga zjarri ndalohet: 

- pirja e duhanit, si dhe përdorimi i zjarrit, 
- mbajtja e materialit i cili i nënshtrohet vetëndezjes, 
- shfrytëzimi i aparateve të cilat mund të shkaktojnë zjarrin. 
- vendosja e materialit të rrezikshëm , 
- shfrytëzimi i mjeteve elektrike të cilat shkaktojnë xixa dhe  të cilat nuk janë në gjendje të 

rregullt. 
 
Objektet e cekura më lartë duet  të jenë të shënuara në mënyrë të paraparë me rregulla ligjore. 
 
IV. Shërbimi për mbrojtje nga zjarri 
 

Neni 9. 
Pasi që Kolegji Tempulli nuk posedon shërbim të posaçëm për fikjen e zjarrit,  atëherë duhet 
ndërmarrë masa drejtpërdrejt nga punëtorët të cilën bëjnë ruajtjen-sigurimin e objekteve dhe 
punëtorët tjerë apo studentët të cilët gjenden momentalisht në objekte. 
 

Neni 10. 
Personi që vëren rrezikun nga zjarri në  objektin e Kolegjit Tempulli: e lajmëron shërbimin e 

zjarrfikësve, punëtorët dhe studentët për rrezikun nga zjarri, ndërmerr masa   për shuarjen e 

zjarrit me mjetet  të cilat gjenden në objekt, ndërmerr  masa për evakuimin e punëtorëve dhe  

largimin e mjeteve të cilat pengojnë kalimin.  

 
V. Pajisjet teknike dhe mjetet për shuarjen e zjarrit 
 

Neni 11. 
Mjetet dhe pajimet e nevojshme për shuarjen e zjarrit   ruhen dhe  mbahen në  gjendje 
gatishmërie për përdorim në harmoni me programin e cili del nga plani për mbrojtje nga zjarri i 
Kolegjit Tempulli. 
 
Kontrollimi i gjendjes së rregullt  përdoruese i mjeteve për shuarjen e zjarrit duhet të jetë detyrë 
permanente e personit përgjegjës, dhe bëhet së paku një herë në muaj.  
 
VI. Përgjegjësitë e organeve udhëheqëse dhe punëtorëve tjerë 
 

Neni 12. 
Për ndërmarrjen e masave mbrojtëse për rrezikun nga zjarri, përgjegjës është Sekretari i 
përgjithshëm i Kolegjit Tempulli. 

Neni 13. 
Punëtori përgjegjës për shuarjen e zjarrit (në rastin konkret punëtori i sigurimit të objektit) bën 
delikte të rënda nëse nuk e lajmëron njësinë e zjarrfikësve  për paraqitjen e rrezikut nga zjarri,   
 
VI. Detyrat dhe obligimet në rast të paraqitjes së zjarri 

 
Neni 14. 

Çdo i punësuar në Kolegjin Tempulli ka për detyrë dhe obligim  që në rast rreziku nga zjarri të 
ndihmoj në shuarjen e zjarrit, apo t’i lajmëroj organet përkatëse.  

 
Neni 15. 
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Nëse punëtorët e Kolegjit Tempulli nuk janë në gjendje ta shuajnë zjarrin, atëherë duhet të 
njoftohet njësiti i specializuar në nivel komunal.  
Njësiti i specializuar posa të njoftohet për paraqitjen e zjarrit është i obliguar të ndërmarr masa të 
duhura për shuarjen e zjarrit, shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale në objektin e përfshirë 
nga zjarri. 
 
 

Neni 16. 
Kjo Rregullore hynë në fuqi ditën e nënshkrimit  
 
 

    Kryetari i Këshillit drejtues 
  

    _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. KOLEGJI  I SHKENCAVE TË APLIKUARA TEKNIKE   “TEMPULLI” 
PRISHTINË 

 
Bazuar në misionin dhe parimet e Kolegjit Tempulli në krijimin e një ambienti të mirëfilltë 
mësimor dhe kërkimor të përcaktuara në statutin e Kolegjit Tempulli, me datë, nxori këtë: 
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KODI I VESHJES  
në 

KOLEGJIN TEMPULLI 
 

II. DISPOZITAT  E  PËRGJITHSHME 
 

Neni 1. 
Qëllimi 

Kjo Rregullore synon te përcaktojë rregullat mbi veshjen për studentët dhe KT, në mënyrë që 
zhvillimi i mësimit dhe procesit të punës të jetë sa më i qetë dhe efikas.  
 

Neni 2  
Fusha e Veprimit 

Kjo rregullore parashikon dhe përcakton rregullat mbi etikën e veshjes dhe rregullat mbi 
përdorimin e aksesorëve që duhet të zbatohen nga studentët, personeli administrativ dhe ai 
akademik i KT. 
 

Neni 3 
Dispozita të Përgjithshme 

Veshja e studentëve dhe personelit  që do të frekuentojnë ambientet KT duhet të jetë e 
përshtatshme dhe e tillë që të mos shqetësojë të tjerët. 
 

Neni 4  
Çështjet që duhet të respektohen 

Çështjet që duhet të merren parasysh në lidhje me veshjen janë si më poshtë: 
- Veshja duhet të jetë e përshtatshme me ambientin ku zhvillohet mësimi;  
- Veshja nuk duhet të ndikojë negativisht tek shëndeti dhe siguria e shëndetit  
- Veshjet që përmbajnë shkrime dhe simbole dhune, diskriminuese apo seksuale janë të 

ndaluara që të vishen në ambientet e Kolegjit Tempulli. 
 

Neni 5 
Komisioni Disiplinës 

Organet kompetente për respektimin e kësaj Rregulloreje është Komisioni Disiplinues.  
 

Neni 6  
Hyrja në Fuqi 

Kjo Rregullore hyn në fuqi pasi të miratohet nga Këshilli Drejtues.  
Zbatimi i kësaj Rregulloreje sigurohet nga Dekani i Kolegjit Tempulli. 
Kjo Rregullore hynë në fuqi ditën e aprovimit. 
 
 
      
 
 
 
 
Me qellim të aplikimit të dispozitave të Ligjit të Arsimit të Lartë dhe nenit 10 dhe 85 të Statutit 
të Kolegjit Tempulli, Këshilli Drejtues i Kolegjit të Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli” 
(tani e tutje Kolegji Tempulli), në mbledhjen e mbajtur me ______________ miratoi: 

 
RREGULLORE për 

27. BIBLOTKËN E KOLEGJIT TEMPULLI 
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Neni 1. 
Qëllimi 

Biblioteka Kolegjit Tempulli, u krijua me qëllimin primar për të siguruar një mbështetje të 
vlefshme shkencore dhe për të përditësuar ata që janë përfshirë në fushat e përgjithshme të 
Shkencës dhe teknologjisë në veçanti si dhe atë të veçantë në fushat e transportit dhe 
telekomunikacionit për studentët, stafin akademik dhe administrativ si dhe komunitetin e 
përgjithshëm.  
Biblioteka kujdeset për pasurimin, sistemimin dhe ruajtjen e çdo materiali bibliografik dhe 
dokumentar të dobishëm për këtë qëllim, u garanton shërbimin e saj përdoruesve duke ju ofruar 
informacione të mjaftueshme në lidhje me dokumentet që disponon. 
Biblioteka bashkëpunon me biblioteka të tjera dhe Institucione në nivel kombëtar e 
ndërkombëtar për shkëmbimin e informacionit dhe të dokumenteve dhe për të zbatuar projekte 
bashkëpunimi me karakter bibliotekar dhe bibliografik.  
 

Neni 2 
Organizimi 

Aktiviteti i Bibliotekës është i orientuar në fushat e mëposhtme:  
- Marrjen e materialeve bibliotekare nëpërmjet blerjes, dhurimit, ruajtjes dhe shkëmbimit 

të botimeve;  
- Sistemimin e koleksioneve në bazë të kritereve uniforme dhe që korrespondojnë me 

strukturën disiplinore specifike; 
- Menaxhimin e abonimit të revistave, dhuratat dhe shkëmbimet;  
- Katalogimin përshkrimorë të dokumenteve sipas kritereve kombëtare dhe ndërkombëtare;  
- Ruajtjen, mbrojtjen, konsultimin, huazimin e dokumenteve;  
- Asistencë dhe informacion për përdoruesit në lidhje me përdorimin e Bibliotekës, 

repertorëve dhe katalogëve bibliografikë.  
Këta sektorë dhe funksionet e menaxhimit mbulohen nga personel i kualifikuar, me aftësi dhe 
përgjegjësi të përcaktuara në mënyrë të qartë e që përdor edhe pajisje elektronike.  
 

Neni 3 
Detyrat dhe përgjegjësitë 

 
Zyrtari i Bibliotekës siguron zbatimin e kritereve të duhura në lidhje me: 

- Organizimin e koleksioneve dhe shërbimeve në funksion të mbrojtjes dhe vlerësimit të 
pasurisë bibliografike dhe të kërkesave të përdoruesve të shqyrtuara paraprakisht;  

- Organizimin dhe koordinimin e punës në Bibliotekë, përcaktimin dhe verifikimin e 
procedurave të katalogimit si dhe trajnimin e përditësimin e punonjësve;  

- Studimin dhe propozimin e shërbimeve të reja;  
- Prezantimin e propozimeve, analizave dhe sugjerimeve në lidhje me politikat e blerjes;  
- Promovimin dhe pjesëmarrjen në projekte bashkëpunimi ndër bibliotekar.  

 
Personeli i bibliotekës: 
Ofron informacion të përgjithshëm mbi përdorimin e bibliotekës dhe instrumenteve të saj, në 
veçanti asetet dhe shërbimet që ofrohen janë: 

- Ndihmon lexuesit në konsultimin e katalogut dhe i orienton në kërkimet dhe studimet e 
tyre; - 

- Mirëpret propozimet, kërkesat dhe raportet për ndonjë parregullsi nga ana e përdoruesve;  
- Pranon propozimet për blerjen e librave të rinj, pasi kërkesa është depozituar në arkivin e 

veçantë;  
- Krijon dhe përditëson listën e përdoruesve, furnizuesve dhe subjekteve të lidhura me 

bibliotekën;  
- Ka për detyrë të hartojë buletinin e ardhjeve të fundit dhe ta përditësojë çdo dy javë; 
- Ka përgjegjësi t’u përmbahet të gjitha kërkesave të përcaktuara në këtë rregullore.  
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-  
Neni 4 

Përdoruesit 
Përdoruesit e bibliotekës, në bazë të shërbimeve dhe të dokumenteve që ju ofrohen, janë:  

- Personeli i KT;  
- Doktorantë dhe studentë master të regjistruar pranë KT;  
- Studentët e Kolegjit Tempulli 
- Studentët e projekteve evropiane  (Erasmus) 
- Studiuesit e jashtëm duhet të pajisen paraprakisht me një letër prezantimi të nënshkruar 

nga një anëtari i KT. 
Bibliotekari duhet të mbajë shënim, në një regjistër të veçantë të dhënat personale të studiuesve 
që pranohen dhe të anëtarëve që i kanë prezantuar.  
 

Neni 5 
Orari i bibliotekës është si vijon:  
E hënë - e Shtunë (përjashto periudhat e mbylljes së KT) Ora: 9Am -22 Pm. 
 
Kërkesa për konsultimin apo huazimin e vëllimeve duhet të bëhet brenda gjysmë ore, përpara 
mbylljes së bibliotekës. Orari mund të ndryshojë në varësi të aktiviteteve shkencore ose për 
mirëmbajtjen e ambienteve; për këto raste publiku do të informohet menjëherë.  
 

Neni 6 
Hyrja dhe kontrolli 

Përpara se të hyjnë në sallën e leximit dhe të konsultimit përdoruesit duhet të lënë xhaketën dhe 
të gjitha llojet e qeseve në dhomën e caktuar, të pajisur me varëse rrobash dhe kutitë e numëruara 
me çelësa.  
 
Hyrja në Bibliotekë u lejohet vetëm anëtarëve të pajisur nga biblioteka me kartë, e cila duhet të 
paraqitet në hyrje te personeli, në mënyrë që t’ju ofrohet shërbimi.  
Lëshimi i kartelës është i menjëhershëm, pas paraqitjes së një dokumenti identiteti të vlefshëm 
dhe plotësimit të formularit tip, të regjistrimit; karta personale është e vlefshme për një vit.  
Për rinovimin e kartës, përdoruesi duhet të bëjë një kërkesë të thjeshtë dhe të paraqesë një 
dokument të vlefshëm identifikimi.  
Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, shfrytëzuesi është i detyruar të njoftojë sa më parë 
personelin  bibliotekar, i cili do të lëshojë një kopje.  
Librat personalë mund të futen vetëm nëse ata janë në dobi të konsultimit në bibliotekë dhe duhet 
t’i tregohen në hyrje e në dalje personelit  për ndonjë autorizim të nevojshëm.  
Personeli i mbikëqyrjes ka për detyrë të kontrollojë që askush të mos mbajë me vete vëllimet e 
Bibliotekës pa lejen e duhur.  

Neni 7 
Salla e leximit 

Biblioteka ka një sallë leximi dhe konsultimi.  
Salla është e pajisur me tryeza, karrige, priza për lapë top dhe rafte në të cilët ndodhen vëllimet e 
librave, salla është e pajisur me një Workstation multimedial për konsultimin e katalogut on-line 
të Bibliotekës dhe të gjitha punimet në formë elektronike. 
 
 

Neni 8 
Konsultimi dhe leximi 

Konsultimi i të gjithë materialit bibliografik ndodhet në rafte të mbyllura. 
Çdo përdorues mund të konsultojnë jo më shumë se tre vëllime në të njëjtën kohë.  
Në rastet kur përdoruesi nuk ka përfunduar konsultimin e një apo më shumë librave që ka marrë 
për t’i lexuar dhe ka për qëllim të kthehet për t'i konsultuar brenda një periudhe maksimale prej 
tri ditësh, mund të kërkojë që ato të mbahen në ruajtje në dispozicion të tij. 
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Neni 9 

Huazimi 
Lejohet huazimi i vëllimeve jashtë Bibliotekës për: - Stafin e KT;  

- Studentët e regjistruar në Doktoraturë apo Master pranë KT dhe në ndonjë IAL- Kosovë 
dhe rajon;  

- Profesorët dhe hulumtuesit e Kolegjit Tempulli.  
- Studentët e projekteve regjionale si dhe ato evropiane (Erasmus) 
- Mësuesit e shkollave të mesme;  
- Nxënësit e shkollave të mesme.  

Shërbimi i huazimit është aktiv nga e hëna deri të Shtunën gjatë orarit të përcaktuar në pikën 5. 
Periudha e huazimit është 5 ditë, për një maksimum prej tre vëllimesh. Mund të kërkohet një 
zgjatje e kohës së huazimit për 5 ditë të tjera, me kusht që libri të mos jetë rezervuar ndërkohë 
nga përdorues të tjerë.  
Përdoruesit e regjistruar tashmë në bibliotekë gëzojnë të drejtën që të rezervojë libra që 
aktualisht janë në konsultim nga përdorues të tjerë; librat e rezervuar, pasi janë kthyer, mund të 
mbahen në dispozicion të përdoruesit që ka bërë rezervimin për një maksimum prej dy ditësh. 
Çdo vëllim duhet të regjistrohet në kartelën personale dhe të firmoset nga anëtari, i cili merr 
përsipër të zbatojë dispozitat e kësaj rregulloreje dhe të mos u japë personave të tretë vëllimet që 
ka huazuar. I gjithë materiali i mbajtur nga Biblioteka mund të huazohet, përveçse:  

- Fjalor; 
- Enciklopedi; 
- Libra të shtrenjtë;  
- Punime të pa inventarizuara, pa kataloguara ende; 
- Materiale që nuk janë në letër (p.sh. punimet në format elektronik) 
- Materialet e referimit  
- Teza e diplomave.  

Neni 10 
Sanksione 

Periudha e huazimit është e detyrueshme. Personi, i cili ka huazime të prapambetura, dhe pasi 
është lajmëruar nuk kthen përgjigje, pezullohet përkohësisht nga shërbimi duke i bllokuar kartën 
deri në kthimin e materialit.  
Në momentin e kthimit të materialit jashtë afateve ndërmerren masa administrative që 
konsistojnë në pezullimin për një muaj të shërbimit të huazimit. Në të njëjtën mënyrë anëtari që 
ka humbur apo dëmtuar një vëllim, pavarësisht çdo përgjegjësie të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, 
është i detyruar ta zëvendësojë atë me një vëllim detyrimisht të njëjtë, në rast të mos gjetjes së 
vëllimit në treg është i detyruar ta zëvendësojë atë me një kopje të printuar, si dhe të paguajë një 
shumë të barabartë me vlerën që ka vëllimi në treg.  
 

Neni 11 
Riprodhimi dhe fotokopjimi 

Anëtarët mund të kërkojnë, kundrejt pagesës së tarifës të përcaktuar, fotokopjen e faqeve ose 
pjesëve të veprave të botuara në përputhje me legjislacionin aktual mbi të drejtën e autorit  
Përjashtohen nga fotokopjimi libra dhe botime periodike të para viteve 1912, vëllimet me format 
të madh dhe ato që janë të ruajtura në gjendje jo të mirë.  
Në rastet kur materiali i riprodhuar duhet të përdoret për qëllime botimi, anëtari angazhohet që të 
njohë të drejtat e KT; në rastin e riprodhimit për qëllime komerciale KT do të përcaktojë kushtet, 
ndoshta duke përfshirë edhe financiare, për autorizim.  

Neni 12 
Blerja me kërkesë 

Përdoruesit mund të propozojnë blerjen e materialit nga fusha e studimit, pasi kanë plotësuar 
formularin e veçantë. Kërkesat shqyrtohen nga ana e Udhëheqësit të Bibliotekës.  
 

Neni 13 
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Rregullat e sjelljes 
Për të gjithë, është rreptësisht e ndaluar: 

- të qëndrojnë në Bibliotekë për qëllime që s'kanë lidhje me studimin;  
- të përdorin Bibliotekën për qëllime fitimi personal (mësime private)  
- pirja e duhanit në Bibliotekë;  
- shqetësimi në çfarëdolloj mënyre i lexuesve të tjerë;  
- futja e ushqimit ose pijeve në ambientet e Bibliotekës;  
- përdorimi i telefonit celular në bibliotekë;  
- shkrimi, qoftë edhe me laps, ose dëmtimi në çfarëdolloj mënyre i librave të Bibliotekës; 
- hyrja në magazinat e bibliotekës;  
- futja e qeseve, zarfeve a llojeve të tjera; këto objekte duhet të depozitohen në sirtarë të 

veçantë dhe përdoruesit duhet të mbajnë çelësat, të cilët i dorëzojnë përpara se të 
largohen nga Biblioteka. 

Biblioteka nuk është përgjegjëse për materiale apo sende personale të futura nga përdoruesit në 
ambientet e saj, apo që ruhen nëpër sirtarë.  
Përdoruesit nuk mund të:  

- huazojnë materiale bibliotekare në konsultim përpara përfundimit të procesit të blerjes 
dhe katalogimit;  

- të shfletojnë në internet për qëllime të tjera përveç konsultimit të mjeteve bibliografike 
dhe të dëmtojnë në ndonjë mënyrë infrastrukturën softëare dhe pajisjet hardëare të vëna 
në dispozicion.  

Stafi është në dispozicion të përdoruesit për ndonjë shqetësim a propozim për përmirësimin e 
shërbimeve; propozimet dhe ankesat duhet t’i përcillen me shkrim përgjegjësit të bibliotekës, i 
cili duhet të kthejë përgjigje sa më shpejt. 
 

Neni 14 
Hyrja në fuqi 

Kjo rregullore hyn në fuqi pas aprovimit nga Këshilli Akademik dhe miratimit nga Këshilli 
Drejtues i Kolegjit Tempulli. 
 

15 
Zbatimi 

Zbatimi i kësaj Rregulloreje sigurohet nga Dekani i Kolegjit Tempulli.    
  
Vendimi i dërgohet                                            

                                                                                                                Këshilli Drejtues 
 
1x Përgjegjëses zyrës                                            _______________ 
1x Arshivës 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

28. RR E G U LL O R E PËR  ARKIVEN 
 

Neni 1. 
Baza Ligjore 
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Bazuar në nenin 10 dhe 85 të Statutit  të Kolegjit Tempulli, në kuadër të organo-gramit të 
kolegjit Tempulli në hapësirën fizike të saj nxirret kjo rregullore përcakton rregullat bazë për 
organizimin e funksionimin e shërbimit arkivor në Kolegjin Tempulli. 
 

Neni 2 
Përkufizime 

Në këtë rregullore, termat e mëposhtme kanë këto kuptime: 
a) “Arkiv” është çdo pasuri dokumentare e krijuar që ruhet prej Kolegjit Tempulli. 
b) “Dokumente” janë të gjitha dokumentet e krijuara nga organet drejtuese njësitë kryesore, 

njësitë bazë dhe njësitë administrative të KT, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj.  
c) “Punonjësi i arkivës” është pësoni përgjegjës për organizimin, sistemimin dhe mbajtjen e 

dokumentacionit KT. 
Neni 4 

Udhëheqësi i Arkivues 
 

Detyrat dhe funksionet e Zyrës së Arkiv ës do të realizohen nga Udhëheqësi i Zyrës së Arkiv ës i 
Kolegjit Tempulli, nën menaxhim të Sekretarit të përgjithshëm të Kolegjit Tempulli.  
Udhëheqësi i Zyrës së Arkiv ës, përcakton modalitetet, listën dhe afatin e ruajtjes së 
dokumenteve. Harton planin e veprimit vjetor, zhvillon analizën e punës dhe raportin 
përfundimtar me masat përkatëse në lidhje me shërbimin e arkivës në institucion. 
 

Neni 5 
Regjistrimi 

Punonjësi përgjegjës i arkivon dokumentet sipas dispozitave të kësaj Rregulloreje. I regjistron 
dokumentet me informacionin e nevojshëm të identifikimit. Nëse dokumentet janë me disa fletë, 
materiali duhet të jetë i lidhur në grupe të rregullta dhe të jetë i mbrojtur me kapak kartoni, 
plastik apo të vendoset në kuti kartoni nëse kërkohet lis timin apo indeksimi duhet bërë duke 
vendosur emrin e serisë, titujt dhe datën e dokumentit.  
Skedimi bëhet duke i vendosur një numër së rial, dhe e vendos në seksionin e përcaktuar për 
kategorinë e dokumentit.  

Neni 6 
Menaxhimi i arkivimit të dokumenteve 

Me të ardhur një dokument në arkiv punonjësi përgjegjës duhet që:  
a. Të kontrollojë materialin për shenja të infektimit nga insektet ose myku dhe të identifikoj 
nëse materiali ka nevojë për trajtim;  
b. Të kontrollojë nëse të dhënat janë të etiketuar si duhet;  
c. Vendosjen e tyre në një zonë të sigurt për magazinimin e përkohshëm të caktuar për 
pranimet e reja;  
d. Të kontrolloj të dhënat me kundër listën e referimit, listë transferimin ose listën 
përmbledhëse sipas rastit për të siguruar që dokumentet me të vërtetë i referohen këtyre të 
dhënave dhe se të gjitha sendet që supozohen se janë të përfshira janë atje;  
e. Të plotësoj një formular për pranimin e tyre që është i përgatitur paraprakisht dhe të 
marrë një nënshkrim që autorizon hyrjen nga personi i autorizuar për përpilimin e 
dokumentit;  
f. Të bëjë hyrjen dhe regjistrimin; 

Koha e detyrueshme e mbajtjes së dokumenteve të arkivit përcaktohet nga Këshilli Sekretari i 
përgjithshëm si më poshtë:  

a. Kopjet origjinale të provimeve:  
b. 5 vjet nga data e provimit;  
c. Kopjet origjinale të procesverbaleve të provimeve:  
d. 5 vjet nga data e provimit;  
e. Kopjet origjinale të projekteve, detyrave të kursit, detyrave të ndryshme:  
f. 2 vjet nga dorëzimi i tyre;  
g. Regjistrat e amzës:  
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h. Përhershme;  
a. Regjistrat e notave:  
i. Përhershme;  
a. Kopjet origjinale të tezave të programeve master: 
j. Përhershme;  
a. Dosja e studentit: 5 vjet pas diplomimit;  
b. Certifikata të ndryshme: 5 vjet nga data e lëshimit. 
 

Neni 7 
Indeksimi i dokumenteve 

 Indeksimi i dokumenteve duhet të përbëhet nga tri elemente:  
1. Titujt;  
2. Nëntitujt;  
3. Referencat arkivore.  

Titujt mund të përbëhen nga terma që përfaqësojnë; 
 a) Emërtimin e departamentit, komisioni; 
 b) Emrat personalë (emrat e personave që firmosin dokumentin); 
c) Funksioni (p.sh. përgjegjës departamenti, mësimdhënës); 
d) Lloji i regjistrimit (p.sh. memo, vendim, aplikim për regjistrim);  
e) Informata të përgjithshme (p.sh. dokumente regjistrimi për Master ose Bachelor). 
 

Neni 8 
Infrastruktura 

Dokumentet duhet të ruhen në një ambient sa më të përshtatshëm, të pastër, me ndriçim të mirë 
dhe në rafte të sigurta si dhe të siguruara nga zjarri. 
Dhoma duhet të përmbajë një shenjë treguese “Daljeje” në rast zjarri. Temperature e ambientit 
duhet të arrijë në 16-20 gradë Celsius dhe lagështira duhet të jetë midis 55-65. 
 

Neni 9 
Regjistri i vendndodhjes 

Regjistri i vendndodhjes duhet që të përmbajë këto elemente:  
1. Të ketë një faqe të veçantë për secilin grup të arkivit;  
2. Të ketë një hyrje të veçantë për çdo seri, të rregulluar në mënyrë numerike.  
 

Neni 10 
Vendndodhja e dokumenteve të shkruhet sipas formës së mëposhtme: 
Numri i depozitimit/ numri i seksionit/ germa e raftit;  
Për shembull: 5/25/4A është numri i depozitimit, 333 është numri i seksionit dhe A germa e 
raftit. 

Neni 11 
Dhënia e kopjeve të materialeve arkivore 

Regjistri i kopjeve të arkivave përmban detajet e kopjeve të bëra nga dokumentet në formë 
shkresore por edhe elektronike.  
Informacioni i fotokopjuar i cili duhet regjistruar dhe duhet të përmbajë këto të dhëna: 

a. Numrin e referencës së dosjes ku ndodhet dokumenti;  
b. Numri i dokumentit; 
c. Lloji i kopjes ( të tilla si mikrofilm, kopje elektronike apo fotokopje).  

Regjistri i kopjeve të arkivave duhet të etiketohet në mënyrë të qartë dhe të ruhet në mënyrë të 
sigurte.  

Neni 12 
Kolegji Tempulli të drejtë të kërkojë ndryshimin e përcaktimit të dokumenteve në pronësi të tij, 
të shpallura me rëndësi historike kombëtare. Vendimi për ndryshimin e statusit të dokumenteve 
të shpallura me rëndësi kombëtare merret në të njëjtën  formë, me të njëjtën procedurë dhe nga të 
njëjtat autoritete, si në rastin e shpalljes së tyre si të tilla.  
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Neni 13 

Regjistri i pranimit 
Pranimi i dokumenteve regjistrohet në regjistrin e pranimit të dokumenteve i cili duhet të 
përmbajë këto të dhëna:  

1. Numrin e pranimit;  
2. Datën e marrjes;  
3. Detajet dhe të dhënat e dokumentit (numri i serisë në qoftë se është i njohur, titullin ose 
përshkrimin, datat e dokumentit, numrin e kutive apo sasisë);  
4. Burimin nga vjen apo nga transferohet dokumentacioni (duke përfshirë referencat   
origjinale nëse janë të njohura);  
5. Referencat arkivore të dokumentit nëse transferohet nga një arkiv të jashtme;  
6. Vërejtjet (që lidhen me dokumentacionin);  
7. Datën e përfundimit të veprimit;  
8. Të gjitha pranimet do të regjistrohen në regjistër në një kolonë të veçantë. Të dhënat në 
këtë kolonë duhet të korrespondojnë me të dhënat e formularit të pranimit.  
 

Neni 15 
Regjistri i pranimit përmban një etiketë mbi kapak dhe ruhet në një vend të sigurt. Ky material 
është vetëm për përdorim të brendshëm të institucionit. Kur regjistri përfundon, ai duhet të 
kalohet me procesverbal për ruajtje të përhershme, si pjesë e arkivave të institucionit.  
Kur një pranim dokumentacioni i takon një serie të re, punonjësi përgjegjës do të caktojë numrin 
e ardhshëm të serisë në dispozicion në kuadër të grupit dhe të hyjë në këtë numër të ri në 
regjistër.  
Nëse arkivat i përkasin një serie të re, numrat do të fillojnë me numrin “1”. Nëse materialet janë 
duke u shtuar në një seri ekzistuese, i pari në radhë duhet t’i jepet numri i serisë pasardhëse. Ky 
numër duhet marrë nga regjistri, i cili është përditësuar më pas për të treguar numrin e fundit. 
Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj rregullore bëhen sipas mënyrës dhe procedurës me të cilën 
është aprovua. 
 

Neni 17. 
Rregullorja hynë në fuqi ditën e aprovimit nga Këshilli Drejtues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duke u bazuar në kompetencat e përcaktuara me Statutin e Kolegjit Tempulli si dhe duke i 

aplikuar praktikat më të mira për sigurimin e cilësisë në Kolegjin Tempulli, Këshilli Drejtues i 

Kolegjit  miratoi këtë: 

 



165 
 

29. RREGULLORE PËR THEMELIMIN E KËSHILLIT TË PARTNERËVE  

Neni 1 
Qëllimi 

 
Këshilla  Partnerëve në tekstin e mëtejmë (KP) paraqet një formë të partneritetit midis industrisë 

dhe akademisë.  

 

Qëllimi i KP-së është që të ndihmoj Kolegjin Tempulli në përmbushjen e misionit si dhe 

planifikimin strategjik të tij, nëpërmjet dhënies së këshillave relevante për çështje të rëndësishme 

të natyrave të ndryshme.  

 

KP është një grup i zgjedhur i përfaqësuesve nga industria, të cilët ofrojnë udhëzime për 

departamentin akademik dhe profesional lidhur me çështje akademike dhe planifikim strategjik 

të Kolegjit Tempulli.  

 

KP paraqet  një forum ku shkëmbehen idetë dhe epën rekomandime. Koordinatori i KP-së, 

siguron lidhje të drejtpërdrejtë, komunikim efektiv dhe të ndërsjellë midis departamentit 

akademik dhe industrisë. 

 

KP shërben si një mjet i fuqishëm për të ndihmuar në zhvillimin akademik dhe profesional të 

programeve të Kolegjit Tempulli me cilësi të programeve mësimore. 

 

KP gjithashtu mund të shërbej si një mekanizëm për mbledhjen e fondeve, duke e pasur partnerin 

e saj industrial, përmes aplikimit në projekte me interes të përbashkët, si dhe në shkëmbimin e 

librave dhe materialeve relevante të fushave të përbashkëta.  

 

 

Neni 2 
Fushëveprimi 

 
Rregullorja e KP-së përcakton në mënyrë shprehi more kushtet për  themelimin, administrimin si 

dhe koordinimin e punës së KP-së në Kolegjin Tempulli.  

 

Neni 3  
Parimet 

 

KP përmbush një funksion të rëndësishëm strategjik në Kolegjin Tempulli. Kolegji Tempulli do 

të mundësoj nivele të larta të angazhimit dhe bashkëpunimit  cilësor dhe aktiv, në lidhje me 

individët, organizatat dhe korporatat në biznes, industrisë dhe profesioneve, në përputhje të plotë 

me Strategjinë e Kolegjit Tempulli. 

 

Në ndërmarrjen e këtij roli këshillëdhënës, KP e kanë të ndarë qartë dhe saktë rolin si dhe 

funksionin e tyre këshillëdhënës nga çështjet e menaxhimit dhe qeverisjes si kompetenca të  

Kolegjit Tempulli.  
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KP gjatë punës së përbashkët nuk ka ndonjë funksion të qartë ose të nënkuptuar të qeverisjes, 

monitorimit të performancës, funksion operacional ose të autoritetit menaxhues.  

 

KP nuk është pjesë përbërëse e strukturave zyrtare të qeverisjes së Kolegjit Tempulli dhe nuk 

është organ i karakterit vendimmarrës. 

 

Kolegji Tempulli dhe KP angazhohen në mënyrë pro-aktive që të zhvillojnë marrëdhënie të 

qëndrueshme me fusha që ndërlidhen me veprimtarinë thelbësore të Kolegjit dhe KP, duke 

promovuar kësisoj reputacionin e Kolegjit dhe KP-së për veprimtarinë e tij.  

 

Kolegji kërkon të përfitojë nga përvoja e anëtarëve të KP-së dhe anasjelltas, për rolin e tyre të 

rëndësishëm në industri dhe në Kolegj. 

 

Ndërsa nga anëtarët e KP-së pritet që të japin këshilla profesionale për Kolegjin në përputhje me 

strategjinë e Kolegjit, por edhe të jetë i hapur për angazhimin në Kolegj nëpërmjet ligjëratave kur 

kjo është e nevojshme. 

 

Anëtarët e KP-së duhet të jenë të vetëdijshëm për qëllimet strategjike të Kolegjit dhe të veprojnë 

në përputhshmëri të plotë me Kodin e Etikës dhe Parimet e barazisë dhe respekt reciprok. 

 

Neni 4 
Përbërja dhe anëtarësia 

 
KP-të në nivel Kolegji parimisht do të përfshijnë midis 10 dhe 15 anëtarë, të ardhur si rezultat i 

marrëveshjeve të bashkëpunimit në mes Kolegjit dhe Industrisë apo bizneseve. 

 

Përfaqësuesit e Kolegjit Tempulli, në KP janë: Dekani, Prodekani dhe Sekretari i Përgjithshëm i 

Kolegjit. 

 

Rekomandohet fuqimisht që përfaqësuesit e jashtëm (jo akademikë, jo më të lartë) të përbëjnë të 

paktën 50 % e të gjithë anëtarëve, si dhe të njëjtit të kenë të paktën përgatitje superiore 

universitare (Kolegjin e përfunduar). 

 

Punën e KP-së e drejton udhëheqësi i KP-së, i cili zgjidhet nga anëtarët e KP-ut sipas 

propozimeve të tyre, në parim rotacioni, në periudhë 6 mujore. (me qëllim të ruajtjes së 
parimit të barazisë dhe pjesëmarrjes në udhëheqje të të gjithë përfaqësuesve të KP). 
 

Anëtarësimi në KP i siguron anëtarit, pjesëmarrje në afat tre vjeçar me një periudhë maksimale të 

anëtarësimit radhazi prej 5 viteve. 

 

 
 
 

Neni 5 
Kujdes i duhur dhe konflikt i interesit 

 
Komunikimin në mes të anëtarëve të KP-së, e shquan kujdesi reciprok dhe i sinqertë. 
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Anëtarëve u kërkohet të deklarohen në rast se perceptojnë ndonjë situatë të konflikt të mundshëm 

interesi gjatë kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive të tyre, me KT ose zonën e fokusit të KP-së 

në përputhje me dispozitat e Kodit të sjelljes së Kolegjit. 

Udhëheqësi i KP-së duhet të siguroj një regjistër të konflikt të interesave dhe procesi i zbulimit 

vendoset dhe implementohet nga Udhëheqësi i KT-së.  

 

Kërkesat për administrimin e konflikt të interesave janë të precizuara shprehimisht në Kodin e 

sjelljes. 

Neni 6 
Shpërblimi 

 
Puna e KP-së realizohet si punë vullnetare, dhe si rrjedhojë nuk ka shpërblim. Mirëpo, në rast se 

kemi të bëjmë në aplikim dhe fitim të projekteve të përbashkëta, atëherë kjo çështje do të 

specifikohet me marrëveshje të veçantë. 

 

Neni 7 
Llogaridhënia dhe konfidencialiteti 

 
Kolegji Tempulli dhe KP janë përgjegjës për të siguruar që informacioni konfidencial i Kolegjit 

dhe punës së KP-së, të klasifikohet si konfidencial dhe si i tillë rrjedhimisht mbrohet me 

dispozitat ligjore të legjislacionit pozitiv (aplikueshëm).  

 

Informacioni konfidencial i KP-së duhet të mbrohet dhe të ndahet vetëm me anëtarët e KP-së 

sipas nevojës në mënyrë që të zhvillohet në mënyrë efekte veprimtaria e punës së përbashkët. 

 

Regjistrimet e mbledhjeve të KP dhe informacionet e KP-së, duhet të mbahen në përputhje me 

procedurat e Menaxhimit të Regjistrimeve, në Kolegjin Tempulli. 

 

Koordinatori i punës së përbashkët, anëtar i Kolegjit Tempulli, parimisht Sekretari i Kolegjit,  

duhet të sigurojnë që agjendat, pikat e takimit, paketat e informacionit, regjistri i konflikt të 

interesave, procesverbalet e nënshkruara, veprimet e akorduara dhe pjesëmarrja në takime 

mbahen të regjistruara. Ky funksion do të përmbushet nga koordinatori i Kolegjit. 

 

 

Koordinatori është përgjegjës për përcjelljen dhe azhurnimin e informacionit për anëtarësim në 

KP  në regjistrin qendror të paktën në periudhën tremujore. 

 

Neni 8 
Roli i Këshillit të Partnerëve 

 

 Të veproj si një grup këshillimor i Kolegjit Tempulli për drejtimin dhe rritjen e këtij 

institucioni në programet e akredituara akademike, ato në procedurë të akreditimit dhe 

zhvillimin e kurrikulave si dhe për të ndihmuar në implementimin dhe përmirësimin e 

tyre. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=http://www.gsu.uts.edu.au/policies/code-conduct.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=http://www.gsu.uts.edu.au/policies/code-conduct.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=http://www.gsu.uts.edu.au/policies/code-conduct.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=http://www.gsu.uts.edu.au/policies/recordsmgmt.html
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 Të veproj si një lidhje midis profilit akademik e profesional të Kolegjit dhe partnerëve të 

tij industrial dhe profesional, duke ofruar një mundësi për komunikim me avancimet e 

industrisë apo biznesit aktual dhe profesional. 

 

 Të identifikoj veprimet që Kolegji duhet të ndërmarrë, për të ofruar studentë me 

përgatitje profesionale specifike për të cilat ka nevojë industria. 

 

 KP shërben si urë lidhëse në mes të Kolegjit dhe të dhënave të nevojshme për nevojat e 

industrisë për programe, si dhe përgatit sigurim të resurseve humane për ushtrim të 

profesionit. 

 

 Kjo nënkupton se KP ofron rekomandime për Kolegjin,  për veprimet të cilat duhet të 

ndërmarrë për të përmirësuar programet mësimore akademike dhe profesionale si dhe për 

të plotësuar nevojat e industrisë. 

 

 Studentët fitojnë një perspektivë më të gjerë dhe përfitojnë nga mundësitë e zbatimit të 

dijes teorike në praktikë si element kyç si dhe ekspozimi ndaj menaxhimit të projekt në 

botën reale, punës ekipore dhe zhvillimit të orientuar nga klientët. 

 

 Studentët informohen drejtpërdrejt nga përfaqësuesit industrial për të ndihmuar në 

zhvillimin e interesit të tyre dhe përvojën e nevojshme për të filluar punën në industri. 

 

 Departamenti fiton nga kontributi i KP në qëllimet e Kolegjit, duke siguruar rezultatin e 

zhvillimit të kurrikulës dhe gradave, dhe në këtë mënyrë regjistrimin pozitiv dhe tregues 

mërinë e programeve të Kolegjit. 

 

 Departamenti përfiton nga pjesëmarrja dhe kontributet të cilat mbështesin departamentet 

për planin strategjik afatgjatë. 

 

 Kolegji fiton perspektivë industriale mbi ndryshimet e shpejta të së kaluarës në industrinë 

e informatës që ndikojnë në ndryshimet në programin mësimor dhe në shpërndarjen e 

objektivave në kurrikulës. 

 

Neni 9 
Përfitimet e Këshillit të Partnerëve 

 

 Di-sponueshmëria e të diplomuarve të Kolegjit Tempulli, të përgatitur mirë dhe që e 

kuptojnë profesionin si dhe procesi i realizimit të tij. 

 Mundësitë për të vlerësuar punonjësit e mundshëm përmes praktikës, projekteve 

bashkëpunuese dhe bashkëveprimet në procesin e mësimit. 

 Zhvillimi profesional i personelit të industrisë përmes mësimdhënies, mësim nxënies dhe 

kurrikulës së zhvillimit. 

 Mundësia e integrimit të tyre në procesin mësimor, për mes organizimit të trajnimeve dhe 

trajtimit të temave specifike për të cilat ka nevojë kurrikula e programit të Kolegjit 

Tempulli. 
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 Transferimi i teknologjisë përmes shkëmbimeve Industriale-Akademike, në klasë dhe 

praktikat në Kolegj. 

 Mundësia për të përmirësuar aftësitë e të diplomuarve përmes reformës së kurrikulës, e 

cila reflektohet në shtimin e përfitimit të industrisë në procesin e punës. 

 KP fitojnë aftësinë për të vlerësuar punonjësit e mundshëm përmes kryerjes së praktikës, 

pjesëmarrjes në projekte bashkëpunuese dhe ndërveprimeve në klasë. 

 

Neni 10 
Propozimet dhe Miratimi 

 
Propozimet apo këshillat e KP i adresohen Këshilli t drejtues dhe menaxhmentit të lartë të 

Kolegjit. 

 

KP gëzon autonominë e ndërmarrjes së iniciativës dhe mund të inicioje ndryshimin apo 

plotësimin e rregulloreve të Kolegjit Tempulli në varësi nga kushtet dhe rrethanat të cilat mund 

të paraqiten. 

 

KP mund të propozojë programe të reja, për të cilat ata kanë vërejtur se ka nevojë tregu i punës 

në Kosovë. 

 

KP mund të propozojnë dhe bashkëpunojnë në procesin e aplikimit në projekte me interes të 

përbashkët. 

 

KP po ashtu gëzon të drejtën të iniciojnë edhe propozime apo sugjerime të tjera të cilat janë në 

interes të përbashkët në kuptimin e rritjes së cilësisë në Kolegj dhe tregun e punës. 

 

Propozimet miratohen me shumicën e thjeshtë të anëtarëve të pranishëm. Ato dorëzohen në 

Menaxhmentin e Kolegjit Tempulli, të cilat brenda afatit 30 ditor marrin përgjigje në formë 

vendimi dhe me arsyetim nga Menaxhmenti i Kolegjit Tempulli. 

 

Neni 11 
Shkarkimi 

 

Funksioni i anëtarëve të KP, përfundon në rastet si në vijim: 

 

 Kur nuk i ushtron funksionet e caktuara të punës, 

 Kur ekziston konflikt i interesit, 

 Kur nuk i respekton apo shpërfillë rregulloret e Kolegjit Tempulli, 

 Kur nuk merre pjesë në takime të KP tre herë me radhë, pa ndonjë arsyetim të 

qëndrueshëm; 

 Kur nuk i respekton dispozitat e Kodit të sjelljes. 

 
 

Neni 12. 
Publikimi 
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E gjithë puna e KP, publikohet në ueb faqe të Kolegjit Tempulli. 

 

Neni 13 
Hyrja në fuqi 

 

Kjo rregullore hyn në fuqi në momentin e nënshkrimit nga ana e anëtarëve të KP-ut si dhe 

Kryetarit të Kolegjit Tempulli. 

 

 

 

 
Përfaqësuesit e KP                                                                    Kryetari i Kolegjit Tempulli 
               _________________________ 
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