
 

 

 

RREGULLORE PËR PUNËN PRAKTIKE PËR STUDENTË 

 

 

 

 

 

Neni 1. 

Objekti i rregullimit 

 

Përmes kësaj rregulloreje synohet të rregullohen veprimtaritë arsimore dhe profesionale të 

përcaktuara si punë praktike në programet mësimore, si dhe programit të punës praktike, e 

ndarë nga Kurrikula si pjesë e veprimtarisë së Akademisë Tempulli .  

Puna praktike studentëve u jep mundësinë për të pasuruar përgatitjen e tyre akademike 

përmes përvojës së arsimimit plotësues dhe integrues,  Akademia 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 Akademinë 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. 

Organizimi i punës praktike 

 

Programi i praktikës studentore përfshin tre palë: 

1. Koordinatori i praktikës 

2. Mbikëqyrësi praktikant 

3. Praktikanti 

 

1.1 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. 

2.1 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 Akademinë Tempulli. 

- Të udhëheq procesin në mënyrë objektive dhe transparente të zgjedhjes së 

praktikantit për punën praktike. 

- 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 Akademinë Tempulli. 

- Sigurohuni që praktikanti të ketë një përvojë pozitive dhe të aplikoj në mundësit 

tjera që do ti paraqiten në të ardhmen. 

3.1 Praktikanti 

- Ti ndjekë udhëzimet e koordinatorit 

- të jetë i rregullt në vendin e praktikës 

- të jetë bashkëpunues dhe të ketë sjellje korrekte 

- Të përfundoj me sukses detyrat e kërkuara 



- Të plotësoj dokumentet e kërkuar  
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Praktikat Kurrikulare dhe Jashtë Kurrikulare 

 

Puna praktike në Akademinë Tempulli organizohet në  dy forma: ato brenda kurrikulës dhe 

ato jashtë kurrikulës, si pjesë e punës së Qendrës së Karrierës. 

 

Praktikant, qëllimet dhe korniza kohore. 

Puna praktike në kuadër të kurrikulës së Akademisë 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. 
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Rëndësia e praktikës 

Bazuar në frymën e Statutit, dhe programeve studimore të Akademisë Tempulli, rëndësia 

e punës praktike pasqyron: 

Studentin përmes punës praktike, përfitojnë: 

- Mundësinë për të vënë në praktikë teorinë e përfituar në programet akademike dhe 

profesionale të Akademisë Tempulli t. 

- 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 

- 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 Akademi në lidhje me njohuritë dhe aftësitë. 
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Kodi i Sjelljes 

 

1. Sjellja dhe performanca e studentëve përfaqëson jo vetëm veten, por edhe 

Akademinë. 

2. Studentët duhet t'i përmbahen kodit të sjelljes të Akademisë 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. 
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Kushtet dhe struktura 

 

Vendi i mbajtjes së praktike 

Puna praktike janë të vlefshme dhe ligjore kur kryhen në Kosovë 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 Akademi. Ky 

kufizim nuk vlen për praktikat jashtë kurrikulare, kur ekziston do të zbatohet legjislacioni 

mbi çështjen. 

Akademia 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 Akademisë. 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.  

 

Do të përbëhet nga 10-15 faqe, të shkruara në fontin 12 dhe 1,5 rreshta të linjës, Times 

New 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. 
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Vlerësimi 

Vlerësimi është rezultati final i punës praktike, i cili do të shërbej për qëllim të 

përmirësimet të cilësisë në Akademi 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 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. 
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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. 
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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 Akademisë 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 Akademisë.  

 

4. Të gjitha palët mund të kryejë zëvendësime të arsyeshme të mbikëqyrësit, pas 

komunikimit me palët. 
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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 

Akademisë 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 Akademisë. 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. 

 

3. Mbikëqyrësi i Akademisë 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 Akademisë, 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 i për qëllime të vlefshmërisë së aftësive. 

3. Me kërkesë të praktikantit, i do të zotohet të lëshojë një certifikatë të 

pjesëmarrjes në punë praktike. 
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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 

i, 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 in 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. 



 

2. Nëse një aksident i ndodhë praktikantit gjatë orarit që ai është në punë, ai / ajo merr 

përsipër të njoftojë menjëherë in 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. 

 

Kryetarja e Përkohshme e Këshillit Drejtues 

Dr.Sc.Ema Berisha Krasniqi 
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