
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RREGULLORE “MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT 

AKADEMIK” 

 

 Neni 1   

Baza ligjore 

 

Veprimtaria e Këshillit të Akademisë Tempulli  (këtu e në vazhdim AT) mbështetet në nenin 

11 të Ligjit nr. Për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës”, si dhe statutit të Akademisë 

Tempulli. 

 

Neni 2   

 

Këshilli Akademik është organi me i lartë akademik i Akademisë.  

 

Këshilli Akademik është organi më i lartë i Akademisë Tempulli 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   

 

1. Përgjegjësia e Këshillit Akademik është të: 

 

         1.1  Miratojë rregulloren e vet të punës; 

1.2 Propozojë 2 (dy) anëtarë për Këshillin Drejtues;  

1.3 Formojë Këshillat/Komitetet/Komisionet e përhershme dhe zgjedh anëtarët e 

këtyre komisioneve sipas procedurave të përcaktuara në rregulloren e njësisë 

kryesore; 

1.4 Ushtrojë të gjitha kompetencat e tjera, sipas përcaktimeve të statutit; 

1.5 Jep mendim–propozim për furnizim, vendosje dhe përdorim të pajisjeve dhe 

mjeteve themelore për Këshillin akademik;  

1.6 Aprovojë dhe trajtojë mënyrën e fillimit dhe të zhvillimit të procedurës për 

zgjedhjen e mësimdhënësve dhe të bashkëpunëtorëve në thirrjet mësimore 

profesionale; 

1.7 Vendosë për themelimin e programeve studimore (specializimeve) të reja, ri-

emërtimin e programeve studimore (specializimeve) ekzistuese, shkrirjen 

(bashkimin) e programeve studimore (specializimeve), shuarjen e programeve 

studimore (specializimeve) dhe i dërgon ato tek Këshilli Drejtues për miratim; 
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1.8 Aprovojë aktin mbi organizimin e vendeve të punës në Akademi; 

1.9 Nxjerrë rregullore për rregullimin e çështjeve akademike në Akademi; 

1.10 Autorizojë personelin mësimor në mësimdhënie në lëndët e caktuara; 

1.11 Analizojë raportet e sigurimit të cilësisë dhe të aprovojë planin e përmirësimit; 

1.12  Aprovojë rregulloren për sigurimin e Cilësisë; 

1.13 Aprovojë rregulloren për zgjedhjen e stafit akademik; 

1.14 Aprovojë edhe rregullore të tjera të cilat rregullojnë procese të ndryshme në 

akademike në Akademinë; 

1.15 Këshilli akademik kryen edhe punë të tjera në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi, 

dhe Statutin e Akademisë. 

  Neni 4   

 

1. Këshilli Akademik përbëhet nga këta anëtarë me të drejtë vote: 

1.1 Koordinatorët e programeve; 

1.2 Dy anëtar të zgjedhur nga radhët e stafit akademik; 

1.3 Një anëtar i zgjedhur nga personeli i administratës, dhe  

1.4 Një përfaqësues nga parlamenti studentor; 

1.5 Sekretari dhe Drejtori i Akademisë janë anëtarë të përhershëm të Këshillit, pa të 

drejtë vote. 

2. Deri në zgjedhjen e anëtarëve të përhershëm të Këshillit Akademik, KD emëron anëtarët 

e përkohshëm nga stafi akademik. 

2.1 Mbledhjen e parë konstituive të këshillit akademik e thirr Sekretari i Përgjithshëm 

i Akademisë. 

Neni 5  

  

1. Vendimet e Këshillit akademik merren me shumicë të votave të numrit të përgjithshëm 

të anëtarëve te këtij Këshilli.  

2. Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të Këshillit Akademik është 4 vite. 

Neni 6  

  

1. Në mbledhjet e Këshillit akademik duhet të jenë të pranishëm më tepër se gjysma 

(50+1%) e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit.  

2. Këshilli merr vendim me shumicën e anëtarëve të  numrit të përgjithshëm.   

3. Këshilli akademik formon organet e veta akademike dhe profesionale të përkohshme 

sipas nevojës. Me vendim mbi formimin e komisioneve, cakton përbërjen, numrin dhe 

kompetencat e tyre.  

Neni 7   

 

1. Këshilli Akademik kryesohet nga Kryesuesi i Këshillit Akademik; 
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2. Kryesuesi zgjidhet nga Këshilli Akademik me shumicën e votave të anëtarëve të tij nga 

kandidatët e propozuar; 

3. Secili anëtarë, me të drejtë vote, ka të drejtë të propozoj kandidat apo të kandidoj për 

kryesues; 

4. Kryesuesi i Këshillit Akademik të drejtat dhe kompetencat e veta mund t’i bartë me 

autorizim dhe vendim të veçantë për kohë të caktuar; 

5. Kryesuesi i Këshillit Akademik nënshkruan të gjitha dokumentet zyrtare në emër të 

Këshillit Akademik.   

6. Në mungesë të Kryesuesit, Këshillin e udhëheqë anëtari më i vjetër e Këshillit akademik. 

7. Në rastet kur njëri nga anëtarët zgjidhet anëtar i këshillit drejtues nuk mund të jetë më pjesë 

e këshillit akademik. Pozitat e vendit vakant duhet të plotësohet me një anëtar të ri, sipas 

procedurave të fuqi.  

8. Mandati i Kryesuesit të Këshillit Akademik është katër vjet.  

 

 

 

Neni 8  

 

Mbledhja e Këshilli hapet nga Kryesuesi i Këshillit Akademi  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 9   

 

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

personeli administrativ.   

Neni 10   

 

Kryesuesi i Këshillit Akademi 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.   

 

 

Neni 11   

 

Kryesuesi i Këshillit Akademi njërit nga Koordinatoreve të Programeve, 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 12  

 

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 
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pas rasti në mbledhjet e tij, duke vendosur edhe për marrjen e masave konkrete për rivendosjen 

e rregullit dhe disiplinës në Akademisë. 

 

Neni 13   

 

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

Këshilli Akademik zhvillohen në selinë qendrore të Akademisë.   

 

Neni 14 

   

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 

Akademisë përmes vlerësimit të aktivitetit mësimor-kërkimor të personelit  akademik dhe 

sigurimit të kushteve për përmirësimin e tyre.   

 

Neni 15 
 

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 16  

 

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 

6. nuk përmbush, në mënyrë të pajustifikuar, detyrimet kontraktuare për së paku një periudhë 

tre mujore. 

 

  Neni 17 

 

Kjo Rregullore hyn në fuqi pas miratimit në Këshilli Akademik dhe firmosje nga Kryesuesi i 

Këshillit Akademi 

 

 

 

 

 

Kryesuesi i Këshillit Akademi 

_______________________ 

                                                                                         

Prishtinë, 

 

 


