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Neni 1 

Qëllimi dhe fusha e veprimit 

Qëllimi i rregullores është që nëpërmjet përcaktimit të organizimit, funksionimit, detyrave, 
kompetencave, përgjegjësive, si dhe marrëdhënieve ndërmjet njësive të parashikuara në nenin 
përkatës të statutit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), për sa i përket aspektit 
akademik, të krijojë një mjedis pune të rregullt dhe harmonik, me qëllim rritjen e rendimentit 
shkencor. 
Kjo rregullore përcakton rregullat e formimit dhe të drejtimit, si dhe përgjegjësitë e rektoratit, 
fakulteteve, departamenteve dhe të qendrave të lidhura me to.  

 

Neni 2 
Shkurtime dhe përkufizime 

Termat e kësaj rregulloreje të cilat gjenden në kolonën e majtë, kanë kuptimin e shprehur në 
kolonën e djathtë. 
 
Rektor :  Rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 
Rektorat :  Rektorati i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 
Statut :  Statuti i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 
Këshilli i Lartë :  Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 
Këshilli Administrimit: Këshilli Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”  

(Bedër); 
Senati :  Senati i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 
Njësitë : Njësitë e parashikuara në strukturën organizative të Shkollës së 

Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 
KSC : Këshilli i Sigurimit të Cilësisë. 
 

Neni 3 

Këshilli i Lartë 

Këshilli i Lartë themelohet në përputhje të dispozitave në statutin e Shkollës së Lartë “Hëna e 
Plotë” (Bedër). Këshilli është organi më i lartë vendimmarrës dhe drejtues i Shkollës së Lartë 
“Hëna e Plotë” (Bedër).  
 

Neni 4 

Rektori 
Rektori është autoriteti drejtues i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), i cili e përfaqëson 
atë dhe vepron në emër dhe për llogari të saj dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë për 
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një periudhë katërvjeçare. Marrëdhëniet e tij me institucionin përcaktohen në kontratën e 
punës. Në përfundim të detyrës, rektori mund të rizgjidhet sërish. 
Rektori duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”.  
Rektori ka këto funksione dhe detyra: 
1. Drejton dhe përfaqëson Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 
2. Nxit stafin akademik dhe administrativ të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) për 
arritjen e një niveli të lartë të performancës akademike, për rritjen cilësore dhe sasiore të 
punës shkencore dhe përsosjen e standardeve të mësimdhënies dhe të shërbimeve të Shkollës 
së  Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 
3. Në varësi të ngarkesës akademike dhe administrative, i paraqet për miratim Këshillit të 
Lartë kandidaturën deri të dy anëtarëve të stafit akademik për pozicionin e zëvendësrektorëve; 
4. Propozon shfuqizimin e vendimeve të Këshillit të Fakultetit të Shkencave Humane dhe të 
Këshillit të Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit, në rast se janë në kundërshtim me aktet 
ligjore e nënligjore në fuqi;  
5. Së bashku me dekanin përkatës, lëshon diplomat e përfundimit të studimeve të arsimit të 
lartë, por nuk ka të drejtën e delegimit të firmës personave të tjerë për këtë kompetencë; 
6. Miraton planin kalendarik të procesit mësimor;  
7. Jep leje për hyrjen e forcave të rendit në mjediset e institucionit dhe mund t’i thërrasë ato 
në rast nevoje; 
8. Paraqet për miratim, pranë Këshillit të Lartë, marrëveshje shumëpalëshe me institucione 
shtetërore, private, të huaja apo vendase, me qëllim bashkëpunimin e mëtejshëm akademik me 
këto institucione; 
9. Nënshkruan kontratat e punës me personelin akademik të brendshëm dhe të jashtëm, me 
personelin administrativ, si dhe lidh kontratat e punës me personalitete të huaja apo vendase 
për periudha të shkurtra kohe, me miratimin e Këshillit të Lartë; 
10. I propozon Këshillit të Lartë dhënien e bursave për studentët me arritjet më të mira 
akademike, për çdo cikël studimi; 
11. Raporton pranë Këshillit të Lartë për mbarëvajtjen e aktivitetit mësimor, si dhe për 
funksionimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 
Në rast mungese të rektorit, ai cakton një nga zëvendësrektorët për kryerjen e funksioneve të 
tij.  
Në rastet kur vendi i rektorit mbetet vakant, me vendim të Këshillit të Lartë, vendin e tij e zë 
njëri nga zëvendësrektorët për një periudhë jo më shumë se gjashtë muaj. 

 

Neni 5 

Senati 
a. Ngritja dhe funksionimi 
Senati është organ kolegjial vendimmarrës i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe 
përbëhet nga rektori si kryetar i tij, zëvendësrektorët, dekanët e çdo fakulteti dhe nga dy 
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përfaqësues nga personeli akademik për çdo fakultet, i cili zgjidhet nga ana e Këshillit të 
Fakultetit përkatës, dekani i studentëve, si dhe një përfaqësues nga këshilli i studentëve.  
Senati mblidhet në seanca të zakonshme 4 herë në vit, por rektori mund ta mbledh atë në çdo 
kohë kur e çmon ose e gjykon të nevojshme. Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të Senatit 
është katër vjet. 
b. Funksionet 

Senati, si pjesë e strukturës akademike të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), përmbush 
këto detyra:  

a. Të marrë vendime në lidhje me mësimdhënien, kërkimet shkencore dhe publikimet 
e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër); 

b. Të përgatisë projektrregulloret dhe projektudhëzimet e Shkollës së Lartë “Hëna e 
Plotë” (Bedër); 

c. Të shqyrtojë dhe të vendosë në lidhje me programin mësimor dhe kalendarin 
akademik vjetor të institucionit;  

d. Të japë tituj akademikë të nderit të cilët nuk janë të lidhur me dhënien e një 
provimi të caktuar dhe të vendosë në lidhje me këtë çështje, pas propozimit nga 
këshilli i fakultetit përkatës;  

e. Të shqyrtojë dhe të vendosë në lidhje me ankimet ndaj vendimeve të Këshillave të 
Fakulteteve dhe qendrave kërkimore – zhvillimore, si dhe  të njësive të tjera; 

f. Të kontrollojë doracakun e cilësisë dhe procedurat, dokumentet e shpjegimit të 
proceseve, të përgatitura nga ana e KSC-së, si dhe të kontrollojë udhëzimet dhe 
formularët të cilët do të përdoren në institucion;  

g. Në çdo fillim viti akademik, të përcaktojë objektiva të matshëm të cilësisë, në 
përputhje me politikën e cilësisë të synuar në planin strategjik, si dhe t’i publikojë 
këto objektiva në një dokument të veçantë dhe të mbikëqyrë zbatimin e tyre; 

h. Të kryejë detyra e tjera të caktuara në ligj, statut ose rregullore; 
i. Merr vendime në lidhje me diplomimin e studentëve nga Shkolla e Lartë “Hëna e 

Plotë” (Bedër); 
 

Neni 6 

Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 
a. Ngritja dhe funksionimi 
Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) është organ kolegjial 
vendimmarrës, që përbëhet nga rektori, zëvendësrektorët, dekanët e fakulteteve, dekani i 
studentëve, përgjegjësit e departamenteve dhe drejtorët e qendrave kërkimore dhe zhvillimore 
për një periudhë katërvjeçare, të cilët përfaqësojnë njësitë dhe fushat e ndryshme universitare. 
Kancelari ka detyrën e relatorit pranë Këshillit të Administrimit të Shkollës së e Lartë “Hëna e 
Plotë”( Bedër).  
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Këshilli i Administrimit i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) kryesohet nga rektori dhe 
zhvillon mbledhjet në mënyrë periodike, por rektori mund ta mbledh atë në çdo kohë kur e 
çmon ose e gjykon të nevojshme. 
 

b. Funksionet 

Këshilli i Administrimit kryen detyrat e mëposhtme: 
i. Harton planin disavjeçar të zhvillimit të institucionit, si dhe ndjek zbatimin e tij 

pas miratimit në Senat;  
ii. Harton programin vjetor të veprimtarive administrative, si dhe ndjek zbatimin e tij 

pas miratimit në Senat;  
iii. Harton planin për investime dhe kontratat dhe ia paraqet ato për miratim Këshillit 

të Lartë;  
iv. Monitoron dhe publikon rezultatet e vlerësimit të veprimtarive të Shkollës së Lartë 

“Hëna e Plotë”(Bedër);  
v. Propozon strukturën e përgjithshme dhe numrin e personelit të Shkollës së Lartë 

“Hëna e Plotë”(Bedër) për të gjitha nivelet, të cilat ia paraqet për miratim Këshillit 
të Lartë;  

vi. Merr vendime në lidhje me pranimin, transferimin dhe largimin e studentëve nga 
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër); 

vii. Kryen detyra të tjera të caktuara në ligj, statut ose rregullore. 
 

Neni 7 
Këshilli i Profesorëve 

Përbërja dhe funksionimi 
Këshilli i Profesorëve përbëhet nga profesorë me kohë të plotë të cilët propozohen nga dekani 
dhe miratohen nga rektori. 
Numri minimal i profesorëve të këtij këshilli duhet të jetë 7 (shtatë). Në rast se numri i 
profesorëve të institucionit është më i vogël se shtatë, për të arritur këtë numër në këshillin e 
profesorëve mund të thirren deri në dy profesorë të fushave të njëjta nga institucione të tjera 
brenda ose jashtë vendit. 
Drejtimi i Këshillit të Profesorëve bëhet me rotacion për dy vite akademike. Drejtuesi i 
këshillit zgjidhet nga i gjithë Këshilli i Profesorëve, duke siguruar 50%+1 të votave. 
Funksionimi i këshillit të profesorëve bëhet sipas rregullores së propozuar prej tij dhe 
miratuar nga Senati. 
Këshilli i Profesorëve ka këto detyra: 
1. Vlerëson kërkesën e kandidatëve që kanë aplikuar për të mbrojtur doktoratën. 
2. Vëzhgon dhe këshillon veprimtarinë e departamenteve përkatëse në procesin e organizimit 
dhe drejtimit të programeve të studimit të doktoratës. 
3. Bazuar edhe në vlerësimin e departamenteve përkatëse miraton ose jo autoreferatin e 
disertacionit të një doktorate. 
4. Miraton kandidatin fitues të programit të studimit të doktoratës. 
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5. Organizon dhe drejton kualifikimin shkencor pedagogjik pas doktoratës. 
6. Bazuar në vlerësimin e departamentit përkatës, si edhe në gjykimin e tij për veprimtarinë 
mësimore e kërkimore të anëtarit të personelit akademik i propozon rektorit dhënien e titullit 
“Docent”. 

 
Neni 8 

Këshilli i Etikës 
Këshilli i Etikës diskuton çështje në lidhje me etikën në arsimin e lartë dhe kërkimit shkencor. 
Ai i bën propozime rektorit në lidhje me këto probleme. Anëtarët e Këshillit të Etikës 
përzgjidhen nga Senati, për një periudhë katërvjeçare. 
Këshilli i Etikës shqyrton dhe merr vendime mbi çështje që i parashtrohen nga personeli 
akademik dhe administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe nga studentët, 
lidhur me etikën e studentëve dhe të personelit akademik dhe administrativ përkatës.  
Këshilli i Etikës përbëhet nga 7 anëtarë ku një prej të cilëve përzgjidhet nga vet këshilli si 
kryetar i tij, të drejtat; detyrat, organizimi dhe funksionimi i tij përcaktohen në rregulloret e 
miratuara të institucionit.  
 

Neni 9 
Këshilli i Disiplinës 

Këshilli i Disiplinës është organi përgjegjës për dhënien e masave disiplinore të propozuara 
nga autoritetet drejtuese ndaj stafit akademik, administrativ dhe studentëve, në rast mos 
përmbushjeje të detyrimeve që burojnë nga ligji, statuti, rregulloret dhe udhëzime të tjera si 
brenda ashtu dhe jashtë institucionit, me përjashtim të largimit nga puna që është kompetencë 
vetëm e Këshillit të Lartë. 
Anëtarët e Këshillit të Disiplinës zgjidhen nga Senati i institucionit, për një periudhë 
katërvjeçare. 
Këshilli i Disiplinës funksionon dhe merr vendime, duke u bazuar në rregulloret e miratuara të 
institucionit. 
 

Neni 10 

Fakultetet 

Fakulteti është njësi kryesore, që bashkërendon mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe 
zhvillimin kulturor në fusha mësimore-kërkimore, të përafërta ose të ndërthurura. Fakulteti 
ofron programe të studimeve të llojeve dhe niveleve të ndryshme, në përfundim të të cilave 
përfitohet diplomë.  
Hapja, bashkimi ose mbyllja e fakulteteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” “Bedër” bëhet 
me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. 
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Dekani 

a. Emërimi 
Dekani është drejtuesi kryesor i fakultetit dhe emërohet me propozim të rektorit dhe me 
miratim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. 
Për ta asistuar në detyrën e tij, dekani propozon jo më shumë se dy ndihmës nga anëtarët e 
stafit akademik, të cilët emërohen nga rektori, me miratim të Këshillit të Lartë, për një 
periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. 
Në rastet kur dekani është në pamundësi për të ushtruar kompetencat e tij, ai emëron në vend 
të tij një nga zëvendësdekanët. 
b. Funksionet, kompetencat dhe përgjegjësitë 

Dekani është personi kryesor përgjegjës para rektorit për përdorimin dhe zhvillimin sa më 
racional të kapaciteteve akademike të fakultetit dhe të njësive të lidhura me të; për dhënien e 
shërbimeve të nevojshme sociale studentëve; për marrjen e masave të sigurimit në raste të 
nevojshme; për mbarëvajtjen e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe publikimeve; për 
mbikëqyrjen dhe kontrollin e punës shkencore e administrative, si dhe për shpërndarjen e 
këtyre detyrave te njësitë më të ulëta dhe ndjekjen, kontrollimin dhe përmbushjen e tyre 

Funksionet e dekanit janë si më poshtë:  
1. Të kryesojë këshillin e fakultetit, të zbatojë vendimet e Këshillit të Fakultetit dhe të 
sigurojë mbarëvajtjen e punës ndërmjet njësive të fakultetit;  
2.Në përfundim të çdo viti akademik ose kur i kërkohet, t`i paraqesë rektoratit planin e 
aktiviteteve në fakultet dhe raportin mbi veprimtarinë e fakultetit; 
3.  T’i paraqesë rektoratit kërkesa të arsyetuara për burime financiare dhe personel; 
4. Pasi të marrë mendimin e Këshillit të Fakultetit, t`ia paraqesë për miratim rektoratit 
projektbuxhetin e fakultetit; 
5. Të mbikëqyrë dhe të kontrollojë punën e njësive të fakultetit dhe të personelit të çdo niveli; 
6. Të miratojë programin javor të leksioneve; 
7. Të kryejë detyra të tjera të caktuara në ligj ose rregullore. 
 

Neni 11 

Këshilli i Fakultetit 

a. Ngritja dhe funksionimi 
Këshilli i Fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, përgjegjësit e departamenteve dhe 
nga një anëtar i stafit akademik për çdo departament të zgjedhur nga këshillat e 
departamenteve përkatëse.  
Këshilli i Fakultetit mblidhet në seanca të zakonshme në fillim dhe në mbarim të semestrit me 
thirrjen e dekanit.  
Ai mund të mblidhet edhe në seanca të jashtëzakonshme me thirrjen e dekanit.  
Kohëzgjatja e Këshillit të Fakultetit është katër vjet. 
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Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e Këshillit të Fakultetit. 
b. Funksionet 

Këshilli i Fakultetit është një organ kolegjial vendimmarrës, i cili kryen detyrat e mëposhtme: 
1.Vendos në lidhje me veprimtaritë e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe të publikimeve të 
fakultetit, si dhe përcakton parimet, planet, programet, tekstet në përdorim të studentëve dhe 
kalendarin akademik në lidhje me këto veprimtari; 
2. I propozon Senatit hapjen e programeve të reja studimi; 
3. I propozon Senatit hapjen, ndryshimin ose mbylljen e departamenteve ose të njësive të 
tjera; 
4. I propozon Senatit planin e zhvillimit të fakultetit dhe mbikëqyr realizimin e tij; 
5. Shqyrton dhe miraton raportin vjetor të dekanit për veprimtarinë mësimore dhe kërkimin 
shkencor; 
6. Jep propozime në lidhje me procesin mësimor dhe provimet, të cilat ia paraqet për miratim 
Senatit; 
7. Rishikon periodikisht rregulloret e programeve të studimeve dhe i paraqet ato në Senat për 
miratim; 
8. Merr vendime në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me administrimin e fakultetit; 
9. I propozon Këshillit  të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) pranimet, 
transferimin dhe largimin e studentëve, si dhe bën propozime të tjera në lidhje me organizimin 
e procesit mësimor dhe provimeve;  
10. Kryen detyra të tjera të caktuara në ligj dhe aktet nënligjore në fuqi. 
 

Neni 12 

Departamenti 
Departamenti është njësi bazë mësimore–kërkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene 
dhe grupon disiplinat mësimore përkatëse.  
Hapja, bashkimi ose mbyllja e departamenteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 
bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë. 
Në departament përfshihet gjithë stafi akademik, i brendshëm dhe i jashtëm, sipas disiplinave 
përkatëse. 
Përgjegjësi i departamentit është drejtuesi i tij. 
 

Neni 13 

Përgjegjësi i departamentit 
Përgjegjësi i departamentit mban përgjegjësi për zhvillimin e procesit mësimor dhe kërkimor 
të çdo niveli në departament, për zhvillimin në mënyrë sa më të rregullt dhe efektive të çdo 
veprimtarie që ka të bëjë me departamentin, si dhe për sigurimin e përdorimit sa më të 
efektshëm të burimeve në dispozicion. 
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Përgjegjësi i departamentit zgjidhet nga dekani nga anëtarët e stafit akademik të brendshëm të 
departamentit, miratohet nga rektori dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë, për një 
periudhë katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje. Në rast se përgjegjësi i departamentit është në 
pamundësi për të ushtruar detyrën, kompetencat e tij i kalojnë zëvendësit ose njërit nga 
anëtarët e stafit akademik të brendshëm. 

 

Përgjegjësi i departamentit zgjedh zëvendësin e tij dhe njofton dekanin. Përgjegjësi i 
departamentit merr pjesë dhe përfaqëson departamentin në mbledhjet e Këshillit të Fakultetit. 
Ai mbikëqyr dhe kontrollon përmbushjen e detyrave nga ana e anëtarëve të tjerë të stafit 
akademik të departamentit. Në përfundim të vitit akademik, përgjegjësi i departamentit i 
paraqet dekanatit përkatës raportin mbi aktivitetin mësimor dhe kërkimor të departamentit për 
vitin e sapombyllur, si dhe planin e veprimtarive për vitin pasardhës. 

 

Neni 14 

Këshilli i departamentit 
Këshilli i departamentit kryesohet nga përgjegjësi i departamentit dhe përbëhet nga zëvendësit 
e tij, nëse ka, dhe nga anëtarët e stafit akademik të departamentit.  
Këshilli mblidhet periodikisht për të shqyrtuar temat e përcaktuara nga përgjegjësi i 
departamentit dhe ka këto detyra:  
1. Nxit, bashkërendon dhe administron veprimtarinë e mësimdhënies, veprimtaritë kërkimore 
ose artistike, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të 
shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare, në dispozicion të departamentit; 
2. Shqyrton planet mësimore dhe i propozon Këshillit të Fakultetit ndryshimet përkatëse; 
3. Shqyrton programet mësimore, bën ndryshimet e nevojshme dhe i propozon Këshillit të 
Fakultetit ndryshimet përkatëse; 
4. I propozon Këshillit të Fakultetit tekstet mësimore në përdorim të studentëve;  
5. Realizon programin mësimor sipas planit të miratuar dhe kontrollon cilësinë e 
mësimdhënies;  
6. Përcakton tematikën e punës shkencore dhe kontrollon realizimin e saj; 
7. Monitoron realizimin e kualifikimit shkencor pasuniversitar afatshkurtër dhe afatgjatë të 
stafit akademik; 
8. Merr vendime në lidhje me transferimet e studimeve dhe bën njohjen e lëndëve dhe 
programeve mësimore dhe ia dërgon Këshillit të Fakultetit për miratim. 
Gjithashtu mund të organizohet në grupe mësimore dhe kërkimore me karakter të 
përkohshëm. 
 

Neni 15 

Detyrat dhe përgjegjësitë e këshilltarit akademik 
Detyrat dhe përgjegjësitë e këshilltarit akademik janë si më poshtë: 
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1. Për të ndihmuar nxënësit të regjistrohen në lëndët gjatë pararegjistrimit, regjistrimit 

dhe javës add and drop dhe t’i miratojë ato në fillim të çdo semestri. 
2. Për të informuar dhe pajisur studentët e rinj me dokumentet që përmbajnë 

informacion, në lidhje me kalimin e lëndëve të nivelit parauniversitar dhe universitar, 
rregullat dhe rregulloret rreth provimeve dhe gjithashtu në lidhje me rregullat dhe 
rregulloret e tjera që kanë të bëjnë me studentët. 

3. Për të qenë të vetëdijshëm për ndryshimet e bëra në rregulloret dhe të informojë 
nxënësit për këto ndryshime. 

4. Për të bërë të mundur që studentët të lexojnë përmbajtjen e lëndëve me zgjedhje apo 
lëndëve me zgjedhje joteknike dhe për të ndihmuar studentët në përzgjedhjen e 
lëndëve të tyre, duke siguruar se ata nuk e tejkalojnë kufirin maksimal të 45 ECTS 
krediteve për semestër. 

5. Të pajisë studentët me informacion në lidhje me programet e shkëmbimit të 
studentëve jashtë vendit dhe sistemit të transferimit të krediteve (ECTS), duke u 
konsultuar me zyrën e marrëdhënieve ndërkombëtare të institucionit. 

6. Për t’u siguruar studentëve informacionin në lidhje me të qenin i suksesshëm në klasë, 
kushtet për të marrë lëndë nga semestri i pestë gjatë programit Bachelor dhe për të 
përmbushur kreditet e përgjithshme ECTS, siç parashikohet në programin përkatës të 
studimeve. 

7. Për të siguruar studentët me informacion në lidhje me kushtet që duhet për t’u 
diplomuar nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 

8. Për të siguruar studentët me informacion në lidhje me lëndët e detyruara siç 
përcaktohen nga departamentet përkatëse. 

9. Për të përgatitur listën e kandidatëve që plotësojnë të gjitha detyrimet e diplomimit 
dhe të ia dorëzojë listën në fjalë përgjegjësit të departamentit përkatës. 

10. Të informojë studentët e vitit të fundit që kanë jo më shumë se tri lëndë të ngelura që 
të përdorin të drejtën e tyre për të marrë provimin shtesë. 

11. Për të siguruar orientimin e studentëve në lidhje me karrierën e tyre pas diplomimit. 
12. Për të siguruar informacion dhe orientim për studentët në njësitë përkatëse të 

institucionit për çështje që lidhen me akomodimin, bursat, çështjet shëndetësore dhe 
veprimtaritë jashtëshkollore. 

 
Neni 16 

Qendrat kërkimore dhe zhvillimore 
Qendrat kërkimore-zhvillimore janë njësi bazë dhe janë të organizuara pranë fakulteteve. 
Qendrat kërkimore-zhvillimore kryejnë veprimtari kërkimore-shkencore dhe zhvillimi. Këto 
qendra marrin pjesë në veprimtaritë për realizimin e programeve të studimeve që ofron 
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër). 
Qendrat kërkimore-zhvillimore marrin pjesë në realizimin e programeve të studimit të ciklit të 
dytë dhe të tretë. 
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Organizimi dhe funksionimi i qendrave kërkimore-zhvillimore përcaktohet në rregulloret 
specifike të tyre. 
 

Neni 17 
Drejtori 

Drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore është drejtuesi për njësinë bazë kërkimore-
zhvillimore. Drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore duhet të ketë gradën shkencore 
“Doktor”. Në raste të veçanta drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore mund të jetë edhe 
docent. Ai zgjidhet nga dekani nga stafi i brendshëm akademik, miratohet nga rektori dhe 
emërohet nga Këshilli i Lartë, për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje. 
Detyrat dhe kompetencat e tij janë: 
1. Drejton punën shkencore në fushat që mbulon qendra, duke kryer veprimtari kërkimore-
shkencore dhe zhvillimore; 
2. Bën analiza të punës kërkimore-zhvillimore, së bashku me dekanët dhe përgjegjësit e 
departamenteve dhe propozon masa për përmirësimin e mëtejshëm të saj. 

 
Neni 18 

Dispozita të përbashkëta në lidhje me drejtuesit 

Në raste të nevojshme, rektori mund t’i caktojë një personi më shumë se një detyrë drejtuese. 
Në rastet kur drejtuesi është në pamundësi për të ushtruar detyrën, cakton zëvendësit e tij për 
ushtrimin e kompetencave, dhe në rast se dhe ky i fundit nuk mund t’i ushtrojë ato, drejtuesi 
mund të caktojë një anëtar të stafit akademik për ushtrimin e këtyre kompetencave. 

Neni 19 

Zyra e kërkimit shkencor 
Zyra e kërkimit shkencor është ngritur me qëllim mbikëqyrjen e aktiviteteve të përgjithshme 
kërkimore në institucion. Zyra e kërkimit shkencor mbikëqyr procedurën e aplikimit dhe 
menaxhimit të projekteve kërkimore dhe harton planin strategjik të nevojshëm për 
mbarëvajtjen e punës kërkimore. 
Zyra e kërkimit shkencor harton dhe administron politikat që rregullojnë zhvillimin e 
kërkimeve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe mbikëqyr zbatimin e programeve 
të tij të kërkimit. Zyra e kërkimit shkencor synon të përmirësojë produktivitetin kërkimor të 
institucionit dhe të zgjerojë impaktin e rezultateve akademike të kërkimit në drejtim të 
rretheve akademike dhe komunitetit. 

Neni 20 

Drejtori i zyrës së kërkimit shkencor 
Drejtor i zyrës së kërkimit shkencor ushtron detyrën e tij, në bashkëpunim me njësitë e tjera të 
institucionit nën varësinë e rektorit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Ai emërohet 
nga Këshilli i Lartë me propozim të kancelarit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 
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dhe miratim të rektorit. Ai mban të paktën titullin “Doktor” ose diplomë ekuivalente në 
shkencat humane apo sociale, si edhe fusha të tjera, që lidhen me punën e Shkollës së Lartë. 
Drejtori i zyrës së kërkimit shkencor drejton dhe mbikëqyr punën kërkimore në institucion, si 
dhe personelin e zyrës së kërkimit shkencor. 

Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit të zyrës së kërkimit shkencor janë: 

a) Njohja e perspektivës dhe prioriteteve të Shkollës së Lartë, për të ndihmuar administrimin e 
institucionit në zhvillimin e strategjive të duhura në fushën e kërkimit. 

b) Konsultimi me personelin akademik, drejtuesit, përgjegjësit e departamenteve për të 
identifikuar fushat e kërkimit, si dhe hartimi e zhvillimi i programeve të kërkimit. 

c) Sigurimi i respektimit të standardeve profesionale dhe etike në fushën e kërkimit. 

d) Zhvillimi, mbikëqyrja e politikave dhe procedurave të zyrës së kërkimit shkencor. 

e) Njohja e mirë e qëllimeve dhe e arritjeve të institucionit. 

Neni 21 

Zyra e marrëdhënieve ndërkombëtare 
Zyra e marrëdhënieve ndërkombëtare është ngritur me qëllim që t’u mundësojë studentëve 
dhe personelit akademik që të fitojnë eksperienca ndërkombëtare në ushtrimin e veprimtarive 
kërkimore studimore, të ndihmojë studentët dhe personelin akademik që kanë ardhur nga 
universitetet jashtë vendit që të integrohen me programet mësimore të Shkollës së Lartë 
“Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe duke përfituar maksimalisht nga projektet dhe programet 
ndërkombëtare në fushën e arsimit të kontribuojë në rritjen e cilësisë arsimore të Shkollës së 
Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe të japë kontributin e saj në zhvillimin e shoqërisë. 

Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrës së marrëdhënieve ndërkombëtare janë:  

1. Zgjerimi dhe forcimi i marrëdhënieve ndërkombëtare të Shkollës së Lartë “Hëna e 
Plotë” (Bedër). 

2. Zhvillimi i kontakteve me institucione arsimore ndërkombëtare dhe nënshkrimi i 
marrëveshjeve të reja të shkëmbimit dhe të bashkëpunimit me universitetet e huaja dhe 
institucionet e arsimit të lartë. 

3. Në fillim të çdo viti akademik çdo departament cakton një asistent me vendim të 
Këshillit të Departamentit pranë kësaj zyre me qëllim që të ofrojnë konsulencën e tyre 
në mbarëvajtjen e veprimtarisë së kësaj zyre. 

4. Organizimi i shkëmbimit të studentëve me universitete ndërkombëtare. 

5. Inkurajimi i shkëmbimit të eksperiencave ndërkombëtare për studentët dhe stafin. 
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6. Plotësimi i kërkesave dhe nevojave të nxënësve e stafit që bëhen pjesë e programeve 

të shkëmbimit. 

7. Organizimi i seminareve, konferencave dhe takimeve në lidhje me programet arsimore 
dhe kërkimore dhe gjetja e mundësive të financimit. 

 

Neni 22 

Drejtori i zyrës së marrëdhënieve ndërkombëtare 
Drejtor i zyrës së marrëdhënieve ndërkombëtare emërohet nga Këshilli i Lartë, me propozim 
të kancelarit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe miratim të Rektorit.  
Drejtori i zyrës së marrëdhënieve ndërkombëtare drejton dhe koordinon punën e zyrës së 
marrëdhënieve ndërkombëtare; ai ushtron detyrën e tij në bashkëpunim me njësitë e tjera të 
institucionit nën varësinë e rektorit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 

Neni 23 

Zyra e koordinimit të programeve master 
Zyra e koordinimit të programeve master është ngritur me qëllim koordinimin e punës të të 
gjitha programeve të ciklit të dytë, nё përputhje me politikёn e cilёsisё sё Shkollës së Lartë 
“Hëna e Plotë” (Bedër). Ndjek ecurinë e programeve të ciklit të dytë, përpilon strukturën e 
formularëve të nevojshëm, si dhe kontrollon vlefshmërinë e dokumentacionit të studentëve të 
ciklit të dytë. 

Neni 24 

Koordinatori i zyrës së koordinimit të programeve master 
Koordinatori i zyrës së koordinimit të programeve master emërohet nga senati akademik. 
Koordinatori i zyrës së koordinimit të programeve master ushtron detyrën e tij në 
bashkëpunim me njësitë e tjera të institucionit nën varësinë e rektorit të Shkollës së Lartë 
“Hëna e Plotë” (Bedër). Ai drejton dhe koordinon punën e zyrës së koordinimit të programeve 
master në bashkëpunim me koordinatorët e programeve të ciklit të dytë. Ai informon senatin 
akademik për mbarëvajtjen e programeve të ciklit të dytë. 

 
Neni 25 

Zyra e zhvillimit të kurrikulave 
 

Zyra e zhvillimit të kurrikulës drejton zhvillimin e procesit kurrikular për të gjithë programet 
e reja dhe ekzistuese në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Zhvillimi i kurrikulës kryhet 
nën autoritetin e Senatit, përmes Këshillit të Fakultetit dhe Këshillit të Departamentit. 

Departamentet që dëshirojnë të krijojnë, ndryshojnë ose të mbyllin ndonjë program do të 
duhet të këshillohen së pari me zyrën e zhvillimit të kurrikulës. Propozimi për ndryshim apo 
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krijimin e një programi të ri shtrohet në Departament, pas marrjes së informacionit të 
nevojshëm nga zyra e zhvillimit të kurrikulës. 

Zyra e zhvillimit të kurrikulës ka përgjegjësinë të përditësojë ndryshimet kurrikulare nё 
sistemin e menaxhimit tё informacionit. 

 
Neni 26 

Hyrja në fuqi 
Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj nga Këshilli i Lartë. 
 

Neni 27 
Zbatimi 

Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 
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