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Në rastin e aplikimeve për transferim nga Kolegjet e tjera, bazohet në Statutin e Akademisë 

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 Europian, 

po ashtu edhe kriteret plotësuese nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe AKA. 

 

14. RREGULLORJA PËR TRANSFER TË ECTS 

 

Neni 1 

Qëllimi 

Qëllimi i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i kritereve dhe procedurave të transferimit: 

a) ndërmjet departamenteve të Akademisë 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. Ndërsa 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 Akademisë Tempulli do të kryhen në bazë të 

kritereve të vendosura nga Këshilli Akademik i AT-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 Akademisë  përkatës, i kalohen Këshillit Akademik për miratimin 

përfundimtar.  

Studentët të cilët do të transferohen ndërmjet departamenteve të Akademisë 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 transferim të studimeve  

 Transkripti i notave  

 Përshkrimi i Lëndëve të programit të studimit përkatës  

 

Neni 5 
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Njësimi i lëndëve 
Njësimi i lëndëve do të kryhet me vendim të Këshillit Akademik të Akademisë 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 

Transferua e Kredive 

Kreditit e lëndëve që studentit i janë njësuar, me vendim të Këshillit Akademik të Akademisë 

bazuar në propozimin e Departamentit përkatës, do të llogariten në shumën totale të kredive të 

marrë në atë cikël studimit. Këto kreditë nuk do të ndikojnë në llogaritjen e mesatares së 

përgjithshme (CGPA) të studentit.  

 

Neni 7 

Gjuha 

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 Akademisë  Tempulli, u jepet 

diplomë, me kusht që të kenë kryer të paktën dy semestra në Akademinë Tempulli. 

 

Neni 11 
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Hyrja në fuqi 

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimin në Këshillin Drejtues.  


