
 

    

RREGULLORE MBI PUNËN E KOMITEVE PROGRAMORE 

 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

 

Me këtë Rregullore përcaktohet mënyra e punës së Komitetit Programor, thirrja e mbledhjes, 

kryesimi, mbajtja, mënyra e vendosjes, procedura e zgjedhjes dhe  zbatimi i vendimeve dhe çështje 

të tjera përkatëse. 

.  

Komiteti Programor 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 Akademi, që mbajnë titullin “Profesor si 

dhe Ligjërues”.  

Në rast se numri i profesorëve të Akademisë  është më i vogël se shtatë, për të arritur këtë numër 

në Akademi, caktohen anëtarë plotësues, që mund të jenë profesorë të fushave të afërta, nga 

Kolegjet e tjera brenda Akademisë, profesorë të ftuar apo profesorë me kontratë të Akademisë ose 

edhe mësimdhënës të Akademisë, që mbajnë titullin akademik “Ligjërues.” 
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1.  Anëtarë të komitetit të  programit janë:     

 

1.1 Koordinatori i programit;  

1.2 I gjithë stafi mësimor të cilet japin mësim në programin respektiv;   

1.3 Një anëtar nga radhët e studentëve, të zgjedhur nga Parlamenti i studentëve të Akademisë.  
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2. Në Komitetet e Programit përveç personelit akademik mund të marrin pjesë edhe ekspertë 

të ç’ështjeve të caktuara të cilët merren me hulumtim, analizë dhe ekspertiza 
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1. Komiteti i programit takohet së paku dy herë në semestër:  

1.1 një herë në fillim të semestrit ku bëhet planifikimi i procesit mësimor dhe aprovohen 

syllabusët,  

1.2 një herë në fund të semestrit ku analizohet procesi mbarëvajtjes së mësimit dhe 

kalueshmëria e studentëve nëpër provime. 
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1. Komiteti i programit ka këto përgjegjësi:  



 

1.1 T’i japë këshilla dhe propozime Këshillit akademik për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë 

me programin, personelin e tij,  

1.2 T’i propozoj Këshillit akademik planprograme të reja dhe ndryshimet në planprograme 

ekzistuese; 

1.3 Të miratojë syllabuset për lëndët e planprogrameve përkatëse   

1.4 Të monitorojë procesin e mësimdhënies dhe të përcaktojë dhe zbatojë masat e duhura për 

sigurimin e cilësisë në mësimdhënie; 

1.5 Të analizojë kalueshmërinë e studentëve pas çdo afati të provimit;  

1.6 Të merret me çështje të tjera që kanë të bëjnë me programin e studimit ose që kërkohen 

nga këshilli akademik dhe këshilli drejtues i Akademisë.  
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Kordinatori i Programit 

Komiteti i programit udhëhiqen nga koordinatori i programit i cili emërohet nga Drejtori i 

Akademisë. 
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Mbledhjet e Komitetit  i thërret dhe i kryeson Koordinatori i Programit  i Akademisë Tempulli. Në 

rast të mungesës së Koordinatorit tw programit mbledhjen e përgatit dhe 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 komitetit 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. 
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Të gjithë anëtarët e Komitetit kanë të drejtë dhe janë të obliguar të marrin pjesë në mbledhje të 

Komitetit. Gjatë mbledhjes së Komitetit anëtarët duhet të votojnë  personalisht. Delegimi i votës 

nuk lejohet. 

Para se të filloj mbledhja e Komitetit anëtarët do të nënshkruhen në listën e pjesëmarrjes e cila 

është pjesë integrale e procesverbalit.  Anëtari i komitetit mund të mungojë nga mbledhja për 

shkaqe të arsyeshme, e  për  mungesën duhet ta njoftoj me kohë Kryesuesin. 

 

 

Neni 8 

 

Kryesuesi e hap, e kryeson, e ndërpret dhe e përfundon mbledhjen. 

Për përgatitjen e materialeve për mbledhjen e komitetit kujdeset Koordinatori i Programit në 

koordinim me Sekretaren e Përgjithshme të Akademisë 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 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 komitetit kanë të drejtë të propozojnë ndryshimin dhe plotësimin e rendit të ditës. 

Materialet ose kërkesat të cilat i bashkëngjiten gjatë mbledhjes ato mund të miratohen me 

shumicën absolute të votave. 
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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. 
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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, Komiteti merr 

vendim ose konkluzion. 

Vendimet  Komiteti 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 Akademisë, 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 “. 
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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. 
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Procesmbajtësi duhet t’i përgatit vendimet, konkluzionet dhe rekomandimet nga mbledhja 

e Komitetit. 
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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. 

 


