
 

 

 

 

 

Rregullorja për tutorim 

Neni 1 

Qëllimi 

Qëllimi i tutorimit mësimor është të ndihmojë studentët të bëhen nxënës më të pavarur. Tutorët 

ofrojnë mësime individuale dhe / ose në grupe për studentët në një gamë të gjerë kursesh. Tutorët 

takohen me studentët në një bazë të shkurtër ose afatgjatë për të sqaruar dhe rishikuar konceptet 

e mësuara në klasë, përshkruajnë proceset dhe ndihmojnë studentët të zgjidhin problemet apo 

detyrat. Tutorimi është një suplement, jo një zëvendësues për mësimdhënien. 

Neni 2 

Qëllimet 

Qëllimet e tutorisë janë: 

● Të ndihmojë studentët të maksimizojnë dhe përmirësojnë aftësitë e tyre akademike; 

● Të dëgjojnë dhe t'u përgjigjen nevojave akademike të të tjerëve me energji, ndjeshmëri 

dhe durim; 

● Të përforcojne të kuptuarit e literaturës 

● Të ndajë aftësitë studimore, ose të jap këshilla të tjera për sukses; 

● T'i referojë studentët në burime të tjera nëse është e nevojshme; 
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Përgjegjësitë 

Përgjegjësitë e tutorëve janë: 

1. Të marrin pjesë në seancat e nevojshme të trajnimit të kujdestarëve të siguruar nga 

koordinatorët e Programit; 

2. Të lehtësojë të mësuarit aktiv, duke lejuar tutorin të përcaktojë përmbajtjen dhe ritmin e 

sesionit të Tutorimit; 

3. Siguroni udhëzime dhe drejtime për tutet 

4. Përgjigjuni të gjithë komunikimit nga tutat tuaja në kohën e duhur; 

5. Përgjigjuni komunikimit nga mbikëqyrësi juaj në kohën e duhur; 

6. Krijoj dhe mbaj orarin e krijuar; 



7. Menaxhimi I takimeve tuaja (kjo përfshin anulimin dhe caktimin e Takimeve të 

përsëritura) me tutorë; 

8. Mbani shënime të seancave të tutorëve në Google (për takime në internet) ose me 

Formularët e Raportit 

9. Lista e pagave: Mbani shënime për orët tuaja të punës 

10. Ruani konfidencialitetin e performancës së studentit dhe informacionit personal 

11. Raportoni në Komitetin e Programit në lidhje me numrin e tuteve, progresin e tyre dhe 

idetë e reja të paktën një herë në vit. 

Neni 4 

Kërkesat 

• Suksesi i përgjithshëm në vitin e studimeve duhet të jetë prej 8.5 ose më shumë dhe 

arritje të forta akademike në kurset tuaja specifike; 

• Një kopje jozyrtare e transkriptit tuaj; 

• Një rekomandim nga një ish profesor ose asistent i mësimdhënies; 

• Merrni pjesë në trajnimet e mësuesve kujdestarë gjatë semestrit tuaj të parë. Kjo do të 

përfshijë trajnimin logjistik si dhe Praktikat më të mira; 

• Demonstrimi i aftësive të shkëlqyera komunikuese ndërpersonale, vetë-motivimi dhe 

dëshira për të ndihmuar studentët e tjerë të arrijnë suksesin akademik 

Neni 5 

Kompensimet 

Kompensimi për tutorët universitarë është 8.00 € në orë. Tutorët e diplomuar marrin 8.00 € në 

orë për kurse universitare dhe 10.00 € në orë për kurse të nivelit të lartë (Koordinatori i 

Programit do ta specifikojë këtë). 

Neni 6 

Mbikëqyrja 

Koordinatori i Programit është mbikëqyrja për procesin e tutorimit dhe tutorët. Së bashku me 

Komitetin e Programit kolektivisht marrin vendime në lidhje me punësimin, hartimin e programit 

dhe zbatimin e iniciativave. 

Neni 7 

Konfidencialiteti 

Konfidencialiteti zbatohet për të gjithë Fakultetin dhe Stafin e Akademisë në lidhje me notat, 

akomodimet ose paaftësitë, dhe informacione të tjera personale. "Informacioni konfidencial" 

përfshin, por nuk kufizohet në, informacione mjekësore, financiare ose ndonjë identifikim 

personal në lidhje me stafin, fakultetin dhe studentët. Një informacion i tillë duhet të ruhet si 

konfidencial, pavarësisht nga burimi i tij. Burimet mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në: 

regjistrat e studentëve, posta elektronike, posta zanore, ndër / intranet, lista e pagave, sistemet 

financiare, sistemet e regjistrimit të pacientëve dhe të gjitha aplikacionet e tjera kompjuterike. 
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Politika e Ndershmërisë Akademike 

Pandershmëria akademike është një shkelje serioze e besimit nga e cila varet një komunitet 

akademik. 

Si tutorë, ne presim që ju të mbani politikën akademike që rendit disa lloje të veprave penale, 

duke përfshirë (por jo kufizuar në): 

● Plagjiaturë 

● Kopjimi i letrave, çelësave të përgjigjeve në internet, ose përgjigjeve në provime, ose 

lejimi i të tjerëve të kopjojnë punën tuaj 

● Çdo akt tjetër që përfaqëson punën e dikujt tjetër si tuajin 

● Pengimi i përdorimit ose përdorimit të materialeve bibliotekare, të tilla si heqja e librave 

nga bibliotekat pa kontrolluar zyrtarisht artikujt, ose fshehja e qëllimshme e materialeve, 

ose refuzimi i kthimit të leximeve rezervë në bibliotekë etj 

● Marrja e një provimi para administrimit të tij, ose përdorimi i ndihmës së paautorizuar 

gjatë një provimi 

● Ndryshimi i përgjigjeve në provimet me notë dhe paraqitja e tyre për gradim të ri 

● Kopjimi i të dhënave nga laboratorët e studentëve të tjerë ose projektet kërkimore ose 

lejimi i të tjerëve të kopjojnë të dhënat tuaja 

● Përdorimi i laboratorëve, punimeve ose detyrave nga semestrat e mëparshëm ose nga 

studentë të tjerë dhe paraqitja e tyre për kredi 

● Kalimi i punës identike në detyrat bashkëpunuese 

● Dhënia ose marrja e ndihmës ose reagimit të papërshtatshëm për detyrat me shkrim 

● Regjistrimi, shpërndarja ose botimi i paautorizuar i leksioneve ose materialeve të tjera të 

lidhura me kurset 

● Përdorimi i emrit të përdoruesit ose fjalëkalimit të një studenti tjetër për hyrjet në 

internet, ose lejimi i përdorimit të tillë 

● Dhënia e informacionit të rremë ose alibisë së rremë Koordinatorit të Programit ose 

Komitetit të Programit. 

● Falsifikimi i nënshkrimeve ose falsifikimi i informacionit mbi format akademike ose 

mjekësore. 

Neni 9 

Dispozitat përfundimtare 

1. Rregullorja e Tutorit hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj. 

 

Koordinatori i Programit 

________________________ 


