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NENI 1: OBJEKTIVI 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është rregullimi  i procedurës së zhvillimit, aplikimit dhe menaxhimit 
të projekteve kërkimore në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR). 

 

NENI 2: FUSHA 

Kjo Rregullore mbulon të gjithë personelin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR) duke 
përfshirë personelin me kohë të plotë dhe të pjesshme si dhe doktorantët (para dhe post-
doktoraturës), nëse marrin të gjithë, një pjesë të pagës së tyre ose kompensim tjetër nga Shkolla e 
Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR).  

 

NENI 3: REFERENCAT 

Kjo rregullore është përgatitur në mbështetje të neneve 3, 69, 70 dhe 71 të Ligjit Shqiptar mbi 
Arsimin të Lartë, datë 21 Maj 2007 dhe Statutit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR). 

 

NENI 4: PARIMET DHE TË DREJTAT 

Zgjerimi i njohurive dhe shpërndarja e tyre nëpërmjet studimeve kërkimore shkencore janë të 
pandashme nga misioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR), si një institucion arsimor.  
Rrjedhimisht, personeli akademik është i inkurajuar të ndërmarrë kërkime në fushat e tyre 
kryesore të interesit, dhe, nëse është e mundur, të kërkojë mbështetje për studimet dhe kërkimet 
shkencore  nga çdo burim, me kusht që këto burime financimi dhe kushtet e vendosura prej tyre 
të jenë në përputhje me politikat e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR), procedurat dhe 
legjislacionin në fuqi. Në kryerjen e këtyre studimeve menaxherët e projektit do të: 

a) Respektojnë dhe ndjekin standardet e larta etike dhe profesionale të përshtatshme për një 
mjedis akademik, 

b) Sigurojnë shëndetin dhe sigurinë e studentëve, kërkuesve dhe personelit mbështetës, 

c) Sigurojnë shëndetin dhe sigurinë e subjekteve njerëzore të përfshirë në kërkim dhe të mbrojnë 
privatësinë e tyre, 

d) Veprojnë në përputhje me politikat e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR), ligjet dhe 
rregulloret, si dhe në zbatim të kushteve të përcaktuara në marrëveshjen me donatorët, 
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e) Shpërndajnë rezultatet dhe përfundimet e tyre në përputhje me parimet e lirisë akademike dhe 
të transparencës në fushën e kërkimit shkencor. 

 

NENI 5: PËRKUFIZIME  

Komisioni i projekteve kërkimore: Roli i komisionit është të vlerësojë projektet e propozuara 
në fushën e kërkimit shkencor dhe t’i paraqesë për miratim Senatit. Komisioni emërohet nga 
Senati. Kryetar i këtij komisioni është drejtori i Zyrës së Kërkimit Shkencor. 

Komisioni i Projekteve Kërkimore mund të ngrejë sipas nevojës nënkomisione për të lehtësuar 
punën e komisionit. Në këtë kuadër mund të përfitohet nga shërbimet e personelit akademik dhe 
administrativ, në rastet kur është e nevojshme. Vendimet e Komisionit hyjnë në fuqi vetëm pas 
miratimit nga Senati. 

Menaxher i Projektit: Anëtari i personelit akademik apo administrativ i Shkollës së Lartë 
“Hëna e Plotë” (BEDËR), i cili është përgjegjës për zbatimin e projektit kërkimor të financuar 
nga burime të brendshme / të jashtme. Vetëm personeli i punësuar me kohë të plotë ka të drejtën 
të jetë  menaxher i projektit. Për çdo përjashtim nga sa më sipër duhet të të kërkohet miratimi 
paraprak me shkrim nga Zyra e Kërkimit Shkencor. 

Zyra e Kërkimit Shkencor: Zyra 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. 

Drejtori i Zyrës së Kërkimit Shkencor: Drejtor i Zyrës së Kërkimit Shkencor emërohet nga 
Këshilli i Lartë me propozim të Kancelarit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR) 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. 

 

NENI 6: PËRGJEGJËSITË 

Komisioni i Projeketeve Kërkimore: Komisioni ka si detyrë sigurimin e rishikimit të 
brendshëm (nga kolegët brenda institucionit) të të gjithë projekt-propozimeve kërkimore të 
paraqitura për miratim dhe financim. Komisioni  siguron që propozimet e paraqitura në fushën e 
kërkimit të përmbushin standardet ndërkombëtare të sigurimit të cilësisë. 
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Komisioni këshillon Senatin dhe Këshillin e Administrimit të Institutcionit lidhur me  kërkimet e 
avancuara, infrastrukturën kërkimore, nismat dhe risitë që promovojnë kërkimin në institucion. 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionit janë: 

a) Sigurimi i cilësisë së veprimtarive kërkimore dhe promovimi i kërkimit shkencor, arsimit 
kërkimor dhe financimit të tij brenda Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR); 

a) Zbatimi, administrimi i iniciativave dhe fondeve për promovimin e aktiviteteve kërkimore; 

b) Miratimi, pranimi dhe shpërndarja e fondeve për realizimin e projekteve kërkimore; 

c) Mbikëqyrja e progresit dhe raporteve përfundimtare (përfshirë raportet financiare) të të gjitha 
granteve dhe projekteve të kërkimit. 

Zyra e Kërkimit Shkencor: 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. 

Drejtori i Zyrës së Kërkimit Shkencor: 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. 

Menaxheri i Projektit: Menaxherët e projektit janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të 
kërkimit, duke përfshirë hartimin e projektit kërkimor, përgatitjen e aplikimeve për financim, 
hartimin e protokolleve eksperimentale apo kërkimore, regjistrimin e të dhënave, analizimin e të 
dhënave dhe publikimin dhe shpërndarjen e rezultateve. Drejtuesi i projektit është gjithashtu 
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përgjegjës për emërimin e asistentëve kërkimorë të kualifikuar si dhe për mbikëqyrjen e tyre 
gjatë procesit të kërkimit. 

Menaxheri i projektit ka përgjegjësinë kryesore për të siguruar që studentët, stafi kërkimor dhe 
çdo studiues i përfshirë të jetë në dijeni të mënyrës së punës për të siguruar një punë të 
përgjegjshme lidhur më kërkimin shkencor. Këtu përfshihet por nuk kufizohet vetëm në: 
regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave, përdorimin dhe kujdesin për pajisjet, çështjet në lidhje me 
konfliktin e interesave si dhe etikën në punë lidhur me kërkimin shkencor. Menaxherët e 
projektit duhet gjithashtu të informojnë personelin dhe studentët mbi politikat dhe procedurat e 
institucionit, që mund të ndikojnë në projektet e tyre kërkimore, si p.sh: procedurat lidhur me 
blerjen, udhëtimet, dhe pronësinë intelektuale. 

Fakultetet dhe Departamentet: Fakultetet dhe departamentet kanë përgjegjësi të caktuara në 
mbështetjen e aktiviteteve kërkimore. Miratimi i një projekt-propozimi nga departamenti duhet të 
bëhet në përputhje me sa më poshtë: 

a) Pajtueshmëria me politikat ekzistuese të institucionit dhe të departamenteve, 

b) Merita shkencore e projektit, 

c) Eksperienca dhe aftësitë e menaxherit të projektit në fushën përkatëse të kërkimit, 

d) Aftësia e menaxherit të projektit për të zbatuar me sukses projektin e propozuar të kërkimit, 

e) Sa të jetë e mundur më shumë, projekti kërkimor duhet të lidhet me objektivat akademike të 
departamentit dhe të ofrojë mundësi për arsimin universitar apo trajnimin në fushën e kërkimit 
shkencor, 

f) Aftësia e departamentit për të siguruar mbështetjen e nevojshme administrative (lidhur me 
personelin dhe pajisjet), 

g) Disponueshmëria e mjediseve universitare, mjeteve dhe pajisjeve për të përmbushur nevojat e 
projektit, 

h) Burimet shtesë të teknologjisë së informacionit të nevojshme për projektin janë të 
identifikuara dhe janë paraqitur në zyrën përkatëse të institucionit, 

i) Përshtatshmëria e buxhetit dhe përcaktimi i departamentit për të mos lejuar tejkalimin e kostos, 

j) Projekti do të zhvillohet duke siguruar menaxhimin dhe mbikëqyrjen e duhur. 
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Shkolla e lartë: Shkolla e lartë afirmon rolin e saj në punën me menaxherët e projektit, 
departamentet dhe fakultetet për të siguruar burimet, infrastrukturën dhe mjetet e nevojshme për 
të mbështetur një program kërkimi, në varësi të prioriteteve të tij strategjike e akademike dhe 
mundësive financiare. 

 

NENI 7: GRANTET KËRKIMORE / FONDET 

Grantet kërkimore shpërndahen për personelin akademik në bazë të meritës dhe janë krijuar për 
të inkurajuar hapjen e projekteve të reja kërkimore. Këto kërkime nuk duhet të vazhdojnë të 
mbështeten mbi grantet kërkimore universitare si burim i tyre kryesor i financimit, por studiuesit 
pritet që të aplikojnë për grante nga burime jo-universitare, të tilla si: organizata ndërkombëtare, 
korporata, apo burime të tjera private. 

Grantet kërkimore janë të hapura për personelin akademik me kohë të plotë dhe atë me kohë të 
pjesshme, të cilët kanë treguar përkushtim ndaj punës kërkimore dhe kanë pritshmëri të 
arsyeshme të punësimit të vazhdueshëm në institucion. 

Grantet kërkimore universitare kanë zakonisht një kohëzgjatje deri në dy vjet. Financimet e 
brendshme mund të ndahen edhe për projekte kërkimore të veçanta të identifikuara nga 
Rektorati. 

Këto grante kanë kryesisht si qëllim mbështetjen e sigurimit të të dhënave paraprake, të tilla si të 
dhëna nga sondazhet dhe mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit për studimet kërkimore, 
sigurimin e materialeve eksperimentale, shpërblimin për asistentët e kërkimit, shpenzimet për 
“software” të specializuar, mirëmbajtjen e “hardware”, pagesa qiraje etj. 

Publikimet e përgatitur në bazë të punës kërkimore të mbështetur nga këto grante, duhet të 
përfshijnë në adresën e autorit emrin e universitetit dhe mbështetjen e dhënë nga institucioni. 

Shkolla e lartë në mënyrë aktive inkurajon kërkuesit të kërkojnë grante nga burime të jashtme, 
qoftë nga burime zyrtare të qeverisë, financime komerciale/ korporatave, grante kërkimore nga 
institucione të tjera akademike në formën e projekteve individuale ose të përbashkëta. Grantet e 
tilla reflektojnë njohjen në ambientin e jashtëm të aftësive kërkimore të institucionit, duke 
vlerësuar si studiuesin ashtu dhe aftësitë kërkimore të institucionit. 
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NENI 8: PARIMET 

Procesi i aplikimit të projekteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR) organizohet nga 
Zyra e Kërkimit Shkencor. Zyra e Kërkimit Shkencor do të mbulojë procesin e aplikimit të 
projektit, vlerësimit, kontraktimit, buxhetimit dhe menaxhimit në përputhje me procedurën e 
projekteve kërkimore të miratuar nga Senati. 

Zyra e Kërkimit do të shqyrtojë marrëveshjet e projekteve dhe të koordinojë nënshkrimin e tyre, 
duke u kushtuar kujdesin e duhur përputhshmërisë së tyre me praktikat e përgjithshme të 
institucionit, legjislacionit rregulloret, si dhe të drejtave të pronësisë intelektuale në përputhje me 
politikat universitare. 

 

NENI 9: METODOLOGJIA 

Aplikimet për projekte, përpara miratimit dhe finalizimit nga institucioni financues, kalojnë në 
dy etapa: procesi i aplikimit të projektit dhe procesi i negociatave. 

 

Procesi i aplikimit: 

Aplikanti i cili ka një projekt -ide dhe / ose po planifikon të paraqesë një kërkesë  për një projekt 
me një burim specifik financimi informon specialistin përkatës në Zyrën e Kërkimit Shkencor. 

Në procesin e aplikimit të projektit, specialistët përkatës do të punojnë në koordinim me personin 
e kontaktit në institucionin financues për çështjet lidhur me zbatimin e projektit. 

Procesi i vlerësimit të projektit, do të monitorohet nga Zyra e Kërkimit Shkencor dhe rezultati do 
të raportohet për aplikuesit. Nëse institucioni financues njofton aplikantin për rezultatin, ky i 
fundit është i detyruar të njoftojë Zyrën e Kërkimit Shkencor lidhur me rezultatin e raportit të 
vlerësimit të projektit. 

 

Procesi i negocimit të kontratave: 

Në rast se një propozim financohet, është universiteti dhe jo menaxheri i projektit ai që merr 
përgjegjësinë për negocimin dhe pranon zyrtarisht marrëveshjet me donatorët e jashtëm. Kjo do 
të ndihmojë për të siguruar që të gjitha kërkesat ligjore lidhur me zbatimin dhe pranimin e 
financimit të jashtëm të jenë shqyrtuar me kujdes dhe të jenë pranuar në mënyrë të përshtatshme 
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me politikat dhe procedurat e institucionit, që janë ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të 
vazhdueshme. Ka marrëveshje të cilat firmosen në mënyrë të njëanshme dhe nuk kërkojnë 
negociata apo nënshkrim nga Shkolla e Lartë, përveç në rrethana të pazakonta. Negociatat  janë 
përgjegjësi e Zyrës së Kërkimit Shkencor nën mbikëqyrjen e përgjithshme të Rektorit. Me 
përjashtim të rasteve të veçanta, marrëveshjet me donatorët lidhen ndërmjet institucionit (jo 
menaxherit të projektit) dhe donatorit. Duke pranuar këto marrëveshje ligjërisht të detyrueshme, 
është institucioni i cili vendoset në rolin e kontraktuesit. Menaxheri i projektit është përgjegjës 
për punën teknike, mbikëqyrjen fiskale dhe menaxhimin e përgjithshëm të projektit. Ai / ajo 
është e detyruar, së bashku me institucionin, t’u përmbahet të gjitha kushteve të marrëveshjes. 

Lidhur me pajtueshmërinë e marrëveshjes, do të merret miratimi i menaxherit të projektit dhe 
drejtorit të Zyrës së Kërkimit Shkencor. 

Çdo grant i jashtëm ose kontratë për projekte kërkimore, të cilat janë pranuar nga Universiteti, 
duhet të përfshijë një provigjon në një normë prej 15% të kostove të drejtpërdrejta. 

Marrëveshja për projektin kërkimor i nënshtrohet procesit të nevojshëm të nënshkrimit bazuar në 
natyrën e saj. 

Marrëveshjet e nënshkruara nga të gjitha palët do të skanohen dhe do të ruhen në bazën e të 
dhënave të Zyrës së Kërkimit Shkencor, kurse kopja origjinale do të ruhet në dosjen e projektit. 

Formulari i kërkesës i nënshkruar dhe / ose vulosur, së bashku me formularët e tjerë dhe 
dokumentet e paraqitura pranë institucionit të financimit, duhet gjithashtu të ruhen pranë Zyrës 
së Kërkimit Shkencor. 

Pranimi zyrtar i financimeve nga donatorë të jashtëm bëhet nga Zyra e Kërkimit Shkencor. Të 
gjitha kontratat lidhur me projektet kërkimore nënshkruhen nga Rektori. E drejta për 
nënshkrimin e kontratave mund t'i delegohet drejtorit të Zyrës së Kërkimit Shkencor. Drejtuesit e 
projektit nuk mund të nënshkruajnë  marrëveshje me donatorë të jashtëm në fushën e kërkimit 
shkencor.  

Është shumë e rëndësishme që studiuesit të sqarohen në fillim të çdo projekti kërkimor lidhur me 
të drejtën e pronësisë intelektuale të studiuesve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastet 
kur kërkimi shkencor është ndërmarrë në formën e konsulencave kërkimore për agjencitë 
qeveritare dhe/ose donatorët e korporatave. 

Kohëzgjatja e grantit / kontratës fillon në datën efektive të marrëveshjes dhe zgjat deri në afatin e 
specifikuar në dokumentin e dhënë. Shpenzimet e bëra para datës efektive të grantit / kontratës 
nuk mund t’i ngarkohen projektit, përveç rasteve kur autorizohet në mënyrë specifike në 
dokumentin e firmosur, kur është marrë miratimi nga donatori ose është përcaktuar në mënyra të 
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tjera. Asnjë shpenzim nuk mund të bëhet pas datës së caktuar për përfundimin e marrëveshjes, 
me përjashtim të rasteve kur miratohet nga donatori. 

Është përgjegjësi e menaxherit të projektit për të siguruar që të gjitha shpenzimet  për projekte të 
financuar nga jashtë, janë bërë në përputhje me termat dhe kushtet e marrëveshjes, duke përfshirë 
buxhetin e miratuar, dhe në përputhje me politikat përkatëse të institucionit. 

 

NENI 10: MENAXHIMI I PROJEKTIT 

Zyra e Kërkimit Shkencor, Zyra e Financave dhe Zyra e Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve 
Juridike do të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të zbatuar praktikat më të mira për menaxhimin 
e punës kërkimore. 

Gjatë zbatimit të projektit menaxherit i duhet të veprojë në përputhje të plotë me procedurat dhe 
kodet e praktikës të miratuara nga agjencia financuese dhe Shkolla e Lartë. 

Menaxherët e projektit janë përgjegjës për të siguruar hartimin në mënyrë të saktë të të gjithë 
informacionit dhe dokumentacionit të kërkuar si dhe për dorëzimin e tyre në kohë pranë 
autoriteteve përkatëse. Menaxherët e projektit duhet të ndjekin afatet për raportet, bilancin e 
përgjithshëm të buxhetit dhe planin e shpenzimeve në përputhje me rrethanat. Të gjitha raportet 
duhet të shqyrtohen dhe nënshkruhen nga menaxherët e projektit përpara dorëzimit. 

Menaxherët e projektit janë përgjegjës për hartimin e një raporti vjetor, i cili i dërgohet 
Komisionit të Projekteve të Kërkimit Shkencor. Zyra e Kërkimit Shkencor është përgjegjëse për 
shqyrtimin dhe përmbledhjen e të gjithë raporteve të miratuar, në një Raport Vjetor të Kërkimit 
Shkencor të Shkollës së Lartë, i cili do të shpërndahet si brenda Shkollës së Lartë, ashtu edhe për 
publikun. Ky raport ka si qëllim informimin e publikut lidhur me punën kërkimore në Shkollën e 
Lartë “Hëna e Plotë” (BEDËR), si dhe propovon ekselencën në punën kërkimore. Gjithashtu, 
publikimi në mënyrë të detajuar i të ardhurave dhe shpenzimeve vjetore lidhur me kërkimin 
shkencor, siguron përgjegjshmëri dhe transparencë të plotë dhe të lartë lidhur me fondet e dhëna 
për punën kërkimore.  

Në rastet kur fondet e parashikuara në buxhet nuk janë të mjaftueshme, menaxheri i projektit 
mund të kontaktojë Zyrën e Kërkimit Shkencor për të kërkuar rritje të buxhetit të projektit. Kjo 
kërkesë duhet të dorëzohet në pasi të jetë vlerësuar dhe miratur nga Komisioni i Projekteve 
Kërkimore. Në rastet kur komisioni miraton rritjen e buxhetit, menaxheri i projektit dhe Zyra e 
Financës, do të informohen  nga Zyra e Kërkimit lidhur me vendimin e komisionit. Pas njoftimit, 
Zyra e Financës do të fillojë procesin përkatës. 
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NENI 11: MBYLLJA E KONTRATËS 

Menaxheri i projektit është përgjegjës për të siguruar që të gjitha raportet teknike periodike dhe 
përfundimtare të transmetohen tek donatorët në përputhje me kushtet e kontratës. Mosparaqitja e 
raporteve në kohën e duhur mund të rezultojë në marrjen e masave ndaj menaxherit të projektit 
nga ana e institucionit, duke përfshirë heqjen e të drejtës për të paraqitur në të ardhmen 
propozime për financimin e punës kërkimore, deri në dorëzimin dhe pranimin nga donatori të të 
gjithë raporteve të kërkuara.  

Shkolla e Lartë, nëpërmjet Zyrës së Kërkimit Shkencor është përgjegjëse për dorëzimin e të 
gjitha raportetve shkencore dhe financiare. Menaxheri i projektit do të bashkëpunojë dhe do të 
sigurojë informacionin e nevojshëm për Zyrën e Kërkimit Shkencor, në mënyrë që të sigurohet 
dorëzimi me kohë i të gjithë raporteve. 

Kërkuesit janë të detyruar të përfundojnë të gjithë punën kërkimore për të cilën kanë rënë dakord 
dhe të publikojnë rezultatet e punës së tyrë në një shkallë sa më të gjerë, në mënyrë të veçantë, 
lidhur me punën kërkimore të mbështetur nga fondet Institucionit. Shkolla e Lartë pret realizimin 
e punës kërkimore nga përfituesit e financimit, rrjedhimisht studiuesit janë të detyruar të 
gjenerojnë rezultate nga studimi i kryer. Shkolla e Lartë nga ana e saj, është e detyruar të 
mbështesë dhe ndihmojë studiuesit në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të tyre.  

Kërkuesit duhet të publikojë rezultatet e kërkimit me përgjegjësi të plotë dhe të vetëdijshëm për 
pasojat e shpërndarjes së tyre në sferën publike. Publikimi i kërkimit, për sa është e mundur, 
duhet të jetë aktual dhe me cilësi të lartë. Kohëzgjatja midis përfundimit të kërkimit dhe 
publikimit të rezultateve duhet të jetë minimale. Në çdo rast, vonesa e dorëzimit për publikim të 
rezultateteve të kërkimit nuk duhet,në kushte normale, të kalojë periudhën prej 12 muajsh. 

Në lidhje me botimin apo shpërndarjen e rezultateve të kërkimit në revista, konferenca apo në 
faqet e internetit, studiuesit duhet të udhëhiqen nga këto parime: 

a) Kërkuesit duhet të bëjnë çdo përpjekje për të siguruar që puna kërkimore apo gjetjet e tyre të 
shqyrtohen apo miratohen nga kolegët përpara se të publikohen ose shpërndahen. Nëse rezultatet 
e kërkimit janë shpërndarë në sferën publike pëpara rishikimit të tyrë nga kolegët, kjo duhet të 
bëhet e qartë nga studiuesi; 

b) Kërkuesit duhet të njohin në çdo botim apo publicitet të gjithë bashkëpunëtorët dhe burimet e 
financimit. 
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NENI 12: SJELLJE TË PAPRANUESHME 

Në raste sjelljeje të papranueshme, ajo mund të përbëjë bazat për masa disiplinore ndaj personelit 
apo studentëve. 

Të gjitha ankesat për sjellje të papranueshme, duhet të raportohen së pari tek Përgjegjësi i 
Departamentit dhe Dekani i Fakultetit përkatës. Akuzat anonime të panënshkruara nuk do të 
merren si bazë dhe nuk do të veprohet në bazë të tyre. Është detyra e Përgjegjësit të 
Departamentit të informojë Këshillin e Disiplinës lidhur me ankesën përkatëse. Raporte ose 
ankesa të tilla duhet të dorëzohen në formë të shkruar.  

Çdo veprim që përfshin hetimin, arbitrazhin dhe vendimin mbi ankesën, do të ndërmerret nga 
Këshilli i Disiplinës në përputhje me Rregulloren e Disiplinës për personelin akademik dhe 
admnistrativ dhe nëse është rasti Rregulloren e Disiplinës për studentët. 

 

NENI 13: HYRJA NË FUQI 

Kjo rregullore hyn në fuqi pas miratimit nga Këshilli i Lartë. 

 

NENI 14: ZBATIMI 

Zbatimi i dispozitave të kësaj Rregulloreje do të sigurohet nga Rektori i Shkollës së Lartë “Hëna 
e Plotë” (BEDËR). 

 
Njësia Përpiluese Njësia Kontrolluese Njësia Miratuese 

Zyra e Kërkimit Shkencor Këshilli i Sigurimit të Cilësisë Senati/Këshilli i Lartë 
 


