
 

 

 

 
 

 

 

 

Komunikimi është hapi parë drejtë realizimit të veprimtarisë në Akademi, dhe për këtë 

Akademia Tempulli, bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosove, Statutin dhe rregulloret 

e brendshme të Akademisë , nxori këtë:  

 

1. RREGULLORE E KOMUNIKIMIT NË AKADEMINË  TEMPULLI  

Neni 1. 

Objekti i rregullimit 

Për mes kësaj rregulloreje të komunikimit, caktohen qëllimet për të gjithë komunikimin në 

Akademinë  Tempulli, si dhe rolet dhe përgjegjësitë e që lidhen me aktivitetet e komunikimit. 

Efekti ligjor i rregullores përfshinë e gjithë personelin e Akademisë  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 Akademi 

Komunikimi paraqet pjesën më të rëndësishme të pretendimit të punës së Akademisë  Tempulli 

dhe është shtylla e prioriteteve të rëndësishme në ndërveprim me komunitetin. 

Akademia Tempulli është i përkushtuar për vlerat themelore akademike, si dhe të autonomisë 

dhe lirisë akademike.  

Integriteti dhe barazia duhet të karakterizojnë Operacionet e Akademisë  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 Akademinë  

Tempulli. 

  Neni 3. 

Lëmenjtë e funksionimit 

 Komunikimi i përgjithshëm (brendshëm dhe jashtëm) 

 Thirrjet telefonike  

 E-mail 

 Komunikimi i shkruar  

 Takimet  

 Ankesat  
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Neni 4. 

Palët e përfshira 

Palët e përfshira për veprimtarinë e Akademisë , janë: Studentët, stafi, biznesi dhe grupet 

tjera  të interesit të jashtëm. 

 

Neni 5. 

Subjektet përgjegjës 

Subjekt përgjegjëses për realizim të rregullores, paraqiten e gjithë stafi i Akademisë  të cilët 

kanë marrëdhënie të rregullta dhe part time në Akademinë  Tempulli. 

 

Neni 6. 

Standardet e shërbimit 

Aktivitetet e komunikimit në Akademinë  Tempulli do të kontribuojnë në rritjen e 

ndërgjegjësimit në aktivitetet e Akademisë  dhe ndihmojnë në nxitjen e marrëdhënieve cilësore, 

të qëndrueshme dhe afatgjate brena Akademisë , 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 Akademinë  Tempulli.  

Parimi i qasjes së publikut në dokumentet zyrtare është një parim themelor i cili natyrisht të 

respektohet dhe në bazë tij punohet në Akademinë  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 

Akademisë   në çdo kohë; 

 do të përgjigjemi në një nga tri gjuhët që përdoren në nivel të Akademisë , 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.  
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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 stil koorporativ; 

 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 Akademisë , 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; 

 do të takohemi me ju brenda pesë minutave nga koha e caktuar për takimin; 
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 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 Akademisë  Tempulli: 

Në lidhje me të folurit për Akademinë , në emër të Akademisë  apo përfaqësimit të Akademisë  

në media, vlen si më poshtë: 

E drejta për të folur në emër të Akademisë  i diktohet varësisht nga funksioni i anëtarit të stafit 

si dhe përgjegjësia në Akademi.  

Në çështjet në lidhje me hulumtimin e kryer në Akademi, çështja do t'i referohet studiuesit ose 

studiuesit që kanë ekspertizë në tema.  

 

Neni 9 

Akademia 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 

përmisohen në pajtim me kërkesat për ndryshme dhe aplikative të kohës, në sferën e 

komunikimit. 

 

 

 


