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KREU I 
PARIME TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Qëllimi dhe fusha e veprimit 

Kjo rregullore ka për objekt rregullimin e marrëdhënieve të punësimit, të promovimit dhe të 

vlerësimit të performancës së stafit të SHLP “Hëna e Plotë” (Bedër). Fusha e veprimit të kësaj 

rregulloreje përfshin fakultetet, departamentet, qendrat dhe çdo njësi administrative të 

shkollës së lartë. 

 

Neni 2 

Përkufizime 

Termat e kësaj rregulloreje të cilët janë në kolonën e majtë, kanë kuptimin që shprehet në 

kolonën e djathtë. 

Shkolla e Lartë  : Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 

Rektor  : Rektori i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 

Statut  : Statuti i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedёr) 

Këshilli i Lartë  : Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” 

                                                         (Bedёr) 

Këshilli i administrimit  : Këshilli i Administrimit i 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) 

KSHC  : Këshilli i sigurimit të cilësisë 

 

KREU II 

STAFI AKADEMIK 

Neni 3 

Personeli akademik i Shkollës së Lartë 

Personeli akademik, sipas rolit dhe veprimtarisë që kryen, kategorizohet si vijon: 
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a) ”Profesorë” – janë anëtarët e personelit akademik, titullarë të lendëve ose moduleve dhe 

udhëheqës të veprimtarisë së kërkimit shkencor. Anëtarët e personelit akademik të kësaj 

kategorie kanë gradën shkencore “Doktor” dhe titujt akademikë; “Profesor i asociuar”, 

“Profesor”, “Profesor emeritus” dhe “Akademik”. 

b) ”Docentë” – janë anëtarët e personelit akademik, që zhvillojnë kryesisht veprimtari 

mësimore. Anëtarët e personelit akademik të kësaj kategorie kanë titullin akademik “Docent” 

ose gradën shkencore “Doktor”. 

c) ”Lektorë” – janë anëtarët e personelit akademik që zhvillojnë veprimtari mësimore – 

kërkimore. Lektorët duhet të kenë të paktën diplomë “Master i Shkencave”. 

 

Neni 4 

Përbërja e personelit akademik 

Personeli akademik, që zhvillon mësimdhënie në programet e studimit të ciklit të dytё 

përbëhet nga stafi akademik që mban të paktën gradën shkencore “Doktor” ndërsa personeli 

akademik që zhvillon mësimdhënie në programet e studimit të ciklit të parë mban të paktën 

gradën shkencore Master i Shkencave. 

Personeli akademik i Shkollës së Lartë përbëhet nga profesorët, profesorët e asociuar, 

docentët, doktorët dhe lektorët të cilët kategorizohen sipas nenit 3 më sipër. 

Profesorët, profesorët e asociuar, docentët, doktorët dhe lektorët janë personel akademik i 

punësuar me propozim të senatit dhe miratimin e Këshillit të Lartë, në bazë të nevojave të 

departamenteve dhe në përputhje me kriteret e vlerësimit, të përcaktuara nga Shkolla e Lartë 

“Hëna e Plotë” (Bedër). 

 

Neni 5 

Të drejtat dhe detyrat e personelit akademik 

1. Pedagogu i angazhuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë ka të drejtë: 

a. Të gëzojë liri të plotë akademike dhe të mos jetë i diskriminuar; 
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b. Të marrë pjesë në veprimtari të mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve në 

zhvillim të institucionit; 

c. Të marrë pjesë në aktivitete të ndryshme shkencore brenda dhe jashtë vendit në 

funksion të promovimit të titullit/gradës shkencore, në interes dhe në emër të 

institucionit; 

d. Të përcaktojë lirisht metodat dhe brendinë e procesit mësimor në kuadër të 

programeve mësimore dhe në përputhje me politikat e institucionit; 

e. Të ketë ngarkesë mësimore në përputhje me dispozitat ligjore të arsimit të lartë; 

f. Të përfitojë shpërblimin për punën e bërë, si dhe shpërblimet e tjera financiare, që 

lidhen me pjesmarrjen e tij në konferenca shkencore, projekte kërkimi e studimi, 

botime të ndryshme nën logon e institucionit sipas përcaktimeve në rregulloret e 

institucionit; 

g. Të përfitojë të drejtën e lejes vjetore të pagueshme; 

h. Të përdorë të drejta të tjera të parashikuara në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për 

arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, statutin dhe rregulloren e 

institucionit. 

 

2. Pedagogët kanë për detyrë: 

a. Të kryejë detyrën e tij dhe shërbimet e lidhura në përputhje me kontratën me 

përgjegjshmëri dhe cilësi sipas përshkrimit të natyrës së punës, në përputhje me ligjin 

“Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, statutin dhe rregulloret e 

institucionit; 

b. Të zbatojë dispozitat e statutit dhe të rregullores së institucionit; 

c. Të zbatojë rregullat e etikës dhe të disiplinës në institucion, duke shmangur çdo lloj 

veprimi brenda dhe jashtë institucionit, që cenon figurën, dinjitetin apo personalitetin 

e tij, apo emrin e institucionit; 

d. Të marrë pjesë në konsultime dhe këshillime për studentët dhe detyra të tjera të 

karakterit administrativ; 

e. Të respektojë urdhrat dhe udhëzimet e përgjithshme dhe të veçanta të punëdhënësit; 

f. Të respektojë orarin e punës, ta shfrytëzojë atë me korrektesë dhe të shfrytëzojë orën e 

mësimit në mënyrë produktive; 
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g. Të përmbushë të gjitha detyrimet e një disipline deri në shlyerjen e plotë të provimeve 

të lëndës/disiplinës ku është lektor, sipas rregullores së institucionit; 

h. Të marrë pjesë në projektet kërkimore-shkencore dhe botuese në përputhje me 

specialitetin e tij (fushën e studimit) kur institucioni është pjesë në to. Ngarkesa e 

punës kërkimore-shkencore dhe botuese do të konsiderohet si pjesë e ngarkesës 

mësimore, sipas akteve nënligjore në fuqi. Lektori të kryejë të paktën 2 punime 

shkencore në vit dhe t’i botojë ato në revistën e institucionit; 

i. Të angazhohet për promovimin e tij akademik. Pedagogët që kanë përfunduar 

studimet master, brenda 5 viteve nga hyrja në fuqi e kontratës së punës të kryejnë 

kualifikimet për përfitimin e gradës shkencore “Doktor”, në rast të kundërt largohen 

nga vendi i punës; 

j. Të ruajë me besnikëri interesat e ligjshme të institucionit, të dhënat dhe informacionet, 

si dhe sekretet profesionale lidhur me institucionin; 

k. Të lajmërojë punëdhënësin në rastet e mungesave me raport shëndetësor dhe ta paraqesë 

atë tek punëdhënësi brenda një jave; 

l. Të shpërblejë dëmin e shkaktuar me dashje ose nga pakujdesia e tij në pronën, sendet apo 

pajisjet e shkollës së lartë që përdoren prej punëmarrësit në realizimin e detyrës së tij; 

m. Të paraqesë një relacion me shkrim në fund të vitit akademik për të gjitha aspektet e 

organizimit të mësimdhënies për disiplinën përkatëse; 

 

Pedagogët e huaj pranohen në bazë të marrëveshjeve dypalëshe. 

 

Neni 6 

Përzgjedhja dhe emërimi i personelit me kohë të plotë/të pjesshme 

Punësimi në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) bëhet bazuar në legjislacionin e punës 

në Republikën e Shqipërisë, aktet ligjore e nënligjore të arsimit të lartë në Republikën e 

Shqipërisë dhe Statutin e SHLHPB.  

Punësimi realizohet me procedurë të konkurimit të hapur duke garantuar një proçes 

transparent, të paanshëm dhe objektiv.  
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A. Për punësimin e personelit të ri akademik me kohë të plotë nga SHLP (Bedër) ndiqen 

hapat e parashikuara më poshtë: 

1. Përgjegjësi i departamenti përkatës propozon kriteret për vendet e lira të punës që 

duhet të plotësojnë kandidatët për personel akademik me kohë të plotë dhe paraqet 

kërkesën për personel të ri akademik me kohë të plotë për miratim pranë Këshillit të 

Fakultetit përkatës; 

2. Këshilli i Fakultetit vlerëson kërkesat e paraqitura për rekrutim të stafit të ri akademik 

me kohë të plotë dhe kërkesa e miratuar i dërgohet Senatit për vlerësim; 

3. Pas aprovimit nga ana e Senatit, kërkesa i dërgohet për miratim Këshillit të Lartë. 

4. Pas miratimit të kërkesës nga Këshilli i Lartë, i përcillet për ndjekjen e mëtejshme të 

procedurave për shpalljen e vendeve të lira të punës, Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe 

Çështjeve Juridike. Kjo e fundit publikon vendet vakante në ëeb-in e SHLP (Bedër) 

dhe pranë Zyrës së Punës; 

5. Përzgjedhja e kandidatëve, nëpërmjet vlerësimit të dosjeve të aplikimit, bëhet nga një 

komision i përbërë nga Dekani i fakultetit përkatës, Përgjegjësi i Departamentit 

përkatës (i cili është dhe relatori i komisionit), si dhe Kancelari i SHLP (Bedër). 

Përgjegjësi i Burimeve Njerëzore ndjek procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve pa 

të drejtë vote dhe në rast konstatimi të parregullsive në procedurë, përpilon relacionin 

përkatës drejtuar Rektorit dhe Senatit Akademik. Kriteret e vlerësimit që do të ndiqen 

janë të përcaktuara në një rregullore të vecantë; 

6. Komisioni analizon përshtatshmërinë e aplikimit me vendin e lirë të punës dhe 

vendimin e miratuar me shumicë të thjeshtë ia paraqet për aprovim Senatit; 

7. Vendimi i marrë nga Senati i dërgohet për miratim përfundimtar Këshillit të Lartë. 

B. Për punësimin e personelit të ri akademik me kohë të pjesshme nga SHLP (Bedër) 

vlerësohet CV e stafit dhe dokumentacioni i kërkuar nga Zyra e Burimeve Njerëzore dhe 

Çështjeve Juridike, nga Departamentet përkatëse dhe/ose Rektori i SHLP (Bedër). 

 

Neni 7 

Kontrata e punës 

1. Kontrata e punës për personelin akademik dhe administrativ në shërbim të institucionit 

lidhet nga rektori, me miratim të Këshillit të Lartë; 
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2. Kontratat e punës me punonjësit, me personelin akademik të brendshëm e të jashtëm 

mund të lidhen pa afat, me afat njëvjeçar ose në varësi të procesit mësimor përkatës. 

Rinovimi i kontratës bëhet në funksion të rezultateve dhe vlerësimit të cilësisë, në 

fushën e mësimdhënies dhe të punës kërkimore shkencore; 

3. Kontrata e punës, kushtet e punës e të trajtimit të parashikuara në kontratë, lloji i 

kontratës, kohëzgjatja dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me marrëdhëniet juridike të 

punës, zgjidhen në përputhje me statutin dhe aktet tjera ligjore të shkollës së lartë , me 

Kodin e Punës, ligjin e arsimit të lartë të Republikës së Shqipërisë  dhe akteve ligjore 

dhe nënligjore në zbatim të tij; 

4. Kushtet e kontratës së punës përcaktohen nga të dyja palët gjatë negocimit të 

kontratës, në përputhje me parimet e përgjithshme të Shkollës së Lartë “Hëna e 

Plotë”(Bedër). 

 

Neni 8 

Kushtet në lidhje me gjuhën e arsimimit 

Në rast se personeli akademik me kohë të plotë, do të angazhohet në mësimdhënien në një 

program studimi që ofrohet në gjuhë angleze,  personeli akademik duhet të paraqesë një 

certifikatë ose diplomë të një provimi ndërkombëtar të gjuhës angleze.  

Personeli akademik fusha e specializimit të cilëve janë shkencat islame ose një fushë e 

ngjashme, në vend të gjuhës angleze mund të paraqesin një certifikatë ose diplomë që tregon 

përfundimet e një provimi të gjuhëve arabe ose turke. 

Në të dyja rastet e sipërcituara nëse personeli akademik ka kryer një cikël studimesh 

universitare në gjuhën e programit atëherë nuk është e nevojshme paraqitja e një dëshmie 

gjuhe.  

 

Neni 9 

Konflikti i interesave 

Personeli i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Beder) duhet të evitojnë situata që krijojnë 

konflikte midis institucionit dhe interesave të tyre, po ashtu dhe institucioneve të tjera. Në rast 

të kundërt, merren masat disiplinore të përcaktuara në këtë Rregullore. 
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Neni 10 

Vlerësimi i performancës 

Vlerësimi i performancës së stafit kryhet duke u bazuar mbi kriteret e Rregullores së 

Anketave dhe Vleresimeve, kësaj rregullorje si dhe procedurës së vlerësimit të 

performancës së stafit akademik.  

Disa prej kritereve të vlerësimit janë si mëposhtë: 

1. Veprimtaritë në të cilat angazhohet personeli akademik në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” 

(Beder) janë: 

a) mësimdhënia;  

b) kërkimi shkencor 

c) përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie;  

d) mbështetja për institucionin 

 

2. Vlerësimi i performacës së personelit akademik bazohet në veprimtarinë e çdo anëtari të 

stafit akademik të pasqyruar në planifikimin e veprimtarive të personelit akademik, në 

vlerësimin që bëjnë studentët për lektorin në përfundim të një disipline, si dhe në 

vetëvlerësimin që bën Shkolla e Lartë nga njësia e brendshme e sigurimit të cilësisë. 

 

3. Vlerësimi i performancës së stafit akademik bëhet një herë në përfundim të vitit akademik, 

sipas formularit përkatës të vlerësimit BU-FRM-005-001-AL.  

 

4. Senati akademik është organi që vlerëson performancën vjetore të stafit akademik. 
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Neni 11 

Kriteret dhe Procedurat për Promovimin e Stafit Akademik 

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” Bedër përdor një proces të përberë nga disa faza për 

promovimin e stafit akademik. Çdo vit, njësitë akademike (Fakultetet)  përcaktojnë se cilët 

anëtarë të fakultetit duhet të konsiderohen për promovim. Për çdo individ të rekomanduar për 

promovim, Dekani duhet të përgatisë dokumentacionin mbështetës që shpjegon 

rekomandimin dhe ta paraqesë atë për vendimmarrje në Senatin Akademik. Departamentet 

duhet të jenë shumë selektivë në rekomandimet e tyre, duke vlerësuar me saktësi çdo kriter 

dhe dokumentacion të paraqitur. 

 

Neni 12 

Promovimi akademik 

Shkolla e Lartë, ka të drejtë të promovojë personelin e tij akademik me kohë të plotë, për 

titullin "Docent". 

Për shumicën e anëtarëve të fakulteteve, baza kryesore për promovimin do të jetë dëshmia e 

cilësisë së lartë si në mësimdhënie ashtu dhe kërkim, duke mos lënë në harresë kontributin e 

dhënë në drejtim të shërbimeve që Shkolla e Lartë kryen për komunitetet.  

Promovimi do të jepet në rast arritjesh kërkimore të shkëlqyera të kandidatit dhe kontributit 

që ka dhënë ai duke përfshirë veprimtaritë administrative si dhe shërbimet e ndryshme të 

ofruara nga Shkolla e Lartë. Dokumentacioni provues për promovim duhet të tregojë për 

kandidatin që do të promovohet jo vetëm performancën e kaluar por edhe mundësi potenciale 

për vazhdimësinë e suksesshëm të saj. 

 

Neni 13 

Kriteret dhe procedurat për dhënien e titullit “Docent” 
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Titulli "Docent" (Doc.) u jepet anëtarëve të personelit akademik, të cilët përveç kritereve 

bazë, të parashikuara në ligjin e arsimit të lartë (pika 6 e nenit 47), plotësojnë edhe kriteret e 

mëposhtme: 

a) Kanë, së paku, një vit përvojë në mësimdhënie, në institucionet e arsimit të lartë, pas 

përfundimit të studimeve të doktoratës. Kandidatët, që kanë fituar gradën "Master të nivelit të 

dytë (MND)", duhet të kenë, së paku, 5 vjet përvojë në mësimdhënie, në institucionet e 

arsimit të lartë; 

b) Kanë përgatitur materiale mësimore (skripte, leksione, udhëzues praktikash ose 

ushtrimesh) për së paku një lëndë a modul; 

c) Kanë realizuar, së paku, tri referime të shkurtra ose paraqitje (postera) në konferenca e 

kongrese shkencore, nga të cilat, së paku, një referim ose paraqitje duhet të jetë mbajtur në një 

veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres), ku punimet janë 

pranuar në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe janë botuar në "Proceedings"; 

ç) Kanë botuar, së paku, dy artikuj shkencorë origjinalë (analiza shkencore) në revista 

shkencore, nga të cilët së paku njëri duhet të jetë botuar ose pranuar për botim në një revistë 

shkencore të huaj, të njohur, me bord editorial. 

 

Neni 14 

Kriteret që duhet të përmbushë stafi akademik për të marrë Titullin “Prof. Asoc.” 

Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” Bedër paraqet dosjen e stafit akademik të brendshëm për 

promovim akademik për titullin Prof. Ass pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë 

(Universitete/ Qendra Ndëruniversitare) që kanë të drejtë të promovojnë personelin akademik 

për titujt "Profesor i Asociuar" dhe "Profesor". 

Titulli "Profesor i Asociuar" (Prof.Asoc.) u jepet anëtarëve të personelit akademik, të cilët 

kanë fituar gradën shkencore "Doktor" dhe përmbushin kriteret e mëposhtme: 
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a) Kanë së paku tre vjet përvojë në mësimdhënie (së paku, pesë vjet për lektorët e ftuar) dhe 

gëzojnë aftësi të mirë mësimdhënëse. Titulli "Docent" nuk është parakusht për fitimin e titullit 

"Prof.Asoc." 

b) Kanë realizuar, pas doktoratës, së paku, 8 referime të shkurtra ose paraqitje (postera) në 

konferenca dhe kongrese shkencore, nga të cilat, së paku pesë duhet të jenë mbajtur në 

veprimtari shkencore ndërkombëtare (simpozium, konferencë, kongres), ku punimet janë 

pranuar në bazë të një vlerësimi paraprak shkencor dhe janë botuar në "Proceedings"; 

c) Kanë botuar pas doktoratës së paku 5 artikuj shkencorë origjinalë ose revieë (analiza 

shkencore) në revista shkencore, nga të cilat, së paku në 2 prej tyre si autor i parë, si dhe së 

paku 2 prej tyre të jenë botuar ose pranuar për botim në një revistë shkencore të huaj, të 

njohur, me bord editorial. Së paku një artikull duhet të jetë botuar në një revistë shkencore të 

huaj me faktor impakti; 

Një monografi shkencore e botuar si autor i parë në gjuhë të huaj që mban numër ISBN-je, 

vlerësohet e barabartë me deri 6 artikuj shkencorë. Një monografi shkencore, e botuar si autor 

i parë, në gjuhën shqipe që mban numër ISBN-je, vlerësohet e barabartë me deri 4 artikuj 

shkencorë, të botuar brenda vendit. 

e) Kanë qenë titullarë, së paku, të një lënde a moduli për më shumë se dy vite akademike 

dhe kanë përgatitur materiale mësimore, në formë skriptesh, cikël leksionesh, udhëzues 

praktikash ose ushtrimesh. 

 

Procedurat për promovimin e personelit akademik për titullin "Profesor i Asociuar" i 

nënshtrohen dispozitave ligjore në fuqi. 

 

Neni 15 

Lëvizjet e brendshme të stafit akademik 

Anëtarë të stafit akademik të Shkollës së Lartë mund të lëvizin në departamente në përputhje 

me nevojat e fakulteteve, brenda fushës së tyre të mësimdhënies. Vendimmarrja për këto 

lëvizje kryhet nga Dekanët përkatës dhe Rektori me miratimin e stafit akademik. 
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Neni 16 

Promovimi i karrierës së stafit akademik  

Stafi akademik ka të drejtë të kërkojë ose të përfitojë promovim të karrierës me plotësimin e 

kritereve akademike të përcaktuara nga Shkolla e Lartë. Mundësitë për promovim të karrierës 

akademike janë pozicionet e autoriteteve drejtuese: Përgjegjës departamenti; Dekan dhe 

Rektor.  

 

Nisur nga një performancë e lartë akademike dhe mbështetur në rregulloret e institucionit, 

anëtarët e stafit akademik kanë të drejtë të përzgjidhen për promovim akademik brenda 

njësive bazë dhe njësive kryesore akademike. 

Propozimin për këtë detyrë e bën vetë i interesuari ose cdo anëtar i stafit brenda njësisë 

përkatëse ndërsa miratimi kalon në aprovimin e hierarkisë institucionale deri në Këshillin e 

Lartë.  

 

Neni 17 

Përgjegjësi i grupit mësimor e kërkimor 

Përgjegjësi i grupit mësimor e kërkimor është drejtuesi i tij. Veç detyrave të tjera të 

përcaktuara nga aktet normative në fuqi, përgjegjësi i grupit mësimor e kërkimor, ka edhe 

këto detyra për ushtrimin e funksioneve të tij:  

1. Organizon hartimin e kurrikulave të disiplinave që mbulon grupi dhe i paraqet në 

departament për diskutim. 

2. Mbikëqyr respektimin e programeve të mësimdhënies në kohën e në mënyrën e caktuar, 

kërkimeve shkencore dhe veprimtarive të tjera. 

3. Ndjek aktivitetin shkencor të anëtarëve të grupit dhe për problemet që lindin informon 

autoritetet drejtuese.  

4. Raporton tek përgjegjësi i departamentit për realizimin e programit mësimor në përfundim 

të çdo semestri  duke pasqyruar dhe mendimet e grupit mësimor kërkimor. 
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5.  Organizon analizën vjetore të  punës  dhe depoziton në  departament dokumentacionin e 

aktivitetit shkencor të secilit anëtar. 

6.  Mbikëqyr dhe nënshkruan realizimin e ngarkesës mësimore të grupit. 

7. Evidenton, verifikon dhe kur është rasti  i propozon përgjegjësit të departamentit për 

shkeljet e disiplinës në punë nga punonjësit e grupit sipas përcaktimeve në këtë Rregullore. 

8. Mbikëqyr respektimin e disiplinës në punë, merr masat përkatëse për rivendosjen e rregullit 

në rast shkeljesh e të metash. Në rastet e rënda ose kur e çmon të arsyeshme njofton 

përgjegjësin e departamentit ose dekanin/drejtorin  në lidhje me rekomandimet përkatëse 

organizative e disiplinore. 

 

KREU III 

STAFI ADMINISTRATIV 

Neni 18 

Vlerësimi i administratës 

Në fund të çdo viti akademik mund të kryhet procesi i vlerësimit të stafit administrativ. Ai 

bëhet me anë të dy formave: nëpërmjet formularëve të vetëvlerësimit të stafit administrativ 

dhe nëpërmjet formularëve të vlerësimit të plotësuara nga eprorët përkatës për stafin 

administrativ. Këshilli i Administrimit është organi përfundimtar që vlerëson performancën 

vjetore të stafit administrativ. 

 

Neni 19 

Ngritja në detyrë 

Promovimi i stafit administrativ bëhet nëpërmjet ngritjes në detyrë. Pozicionet e punës në 

administratë janë pozicioni i specialistit, përgjegjësit/drejtorit/koordinatorit të Zyrës (sipas 

ndarjes administrative të përcaktuar nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” Bedër) dhe 

Kancelarit. 

Ngritjen në detyrë ka të drejtë ta përfitojë punonjësi i stafit administrativ i cili përmbush 

kriteret e mëposhtme: 
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1. Të ketë të paktën 2 vjet eksperiencë pune pranë Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” 

Bedër; 

2. Të ketë eksperiencë të vlerësuar me nota të larta nga eprorët e tij; 

3. Të mos ketë marrë asnjë masë disiplinore përgjatë marrëdhënieve të punës; 

4. Të ketë kualifikime profesionale dhe njohuri në gjuhët e huaja; 

5. Të ketë treguar aftësi në zgjidhjen e problemeve dhe në ballafaqimin e çështjeve të 

ndryshme. 

Ngritja në detyrë bëhet me kërkesë të vetë punonjësit të administratës apo me propozim të 

eprorit të tij. 

Personeli administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” Bedër që është i angazhuar në 

veprimtari akademike të institucionit, si dhe ndjek studimet e ciklit të tretë, doktoratë ka të 

drejtën e promovimit dhe përfshirjes në stafin akademik. 

 

Neni 20 

Lëvizja paralele 

Stafit administrativ për nevoja të punës, apo në kuadër të riorganizimit të strukturave të 

Shkollës mund t’i kërkohet të lëvizë nga një sektor i administratës në tjetrin. Kërkesa bëhet 

me propozim të kancelarit të SHLP Bedër dhe me miratim të Këshillit të Administrimit. 

Të drejta dhe detyrat, marrëdhëniet e punës për stafin administrativ dhe çdo gjë tjetër që lidhet 

me to është e parashikuar në Rregulloren themelore dhe në rregulloret e tjera përkatëse të 

Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” Beder. 

 

KREU IV 

PËRFUNDIMI I MARRËDHËNIEVE TË PUNËS 

Neni 21 

Masat disiplinore 

Në rast shkelje të dispozitave normative të parashikuara në aktet ligjore e nënligjore në fuqi, 

të dispozitave të Statutit dhe Rregullores së Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe 

të normave të etikës nga ana e personelit të shkollës, merren masat e mëposhtme disiplinore: 
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a. Vërejtje: i drejtohet personelit akademik ose administrativ me shkresë ose në mënyrë 

verbale; 

b. Paralajmërim me shkrim: i drejtohet personelit akademik ose administrativ me 

shkresë; 

c. Mbajtja e një pjese të pagës mujore: Mbajtja nga 1/8 deri në 1/3 e pagës së plotë 

mujore; 

d. Pezullim nga funksioni drejtues: Njoftimi i personelit akademik ose administrativ se 

është pezulluar nga funksioni drejtues; 

e. Propozim për largim nga detyra: Njoftimi i personelit akademik ose administrativ me 

shkrim se është propozuar për largimin nga detyra. 

Për stafin akademik është në kompetencë të Përgjegjësit të Departamentit që t’i propozojë 

Këshillit të Disiplinës masa disiplinore ndaj personelit akademik dhe administrativ vartës, në 

rast shkeljeje të dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi. Ndërsa për Përgjegjësin e 

Departamentit është në kompetencë të Dekanit që t’i propozojë Këshillit të Disiplinës masa 

disiplinore në rast shkeljeje të dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi. 

 

Neni 22 

Mbarimi i marrëdhënies së punës 

Mbarimi i marrëdhënies së punës për personelin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) 

bëhet në rastet kur i punësuari: 

a) Jep dorëheqjen; 

b) Bëhet i paaftë për kryerjen e detyrave për shkaqe fizike dhe mendore; 

c) Dënohet me vendim të formës së prerë të Gjykatës me heqje lirie; 

d) Konkludohet paaftësia për të kryer detyrat te paktën pas dy vlerësimeve negative të 

njëpasnjëshme në punë; 

e) Konstatohet papërshtatshmëria me vendin e punës; 

f) Nuk respekton institucionin, thyen rëndë etikën profesionale, prish imazhin e 

institucionit;  

g) Kur merret vendimi për largimin nga puna. 
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h) Në rast të përsëritjeve të shkeljeve në punë ose pas paralajmërimeve të përsëritura. 

i) Në cdo rast tjetër të parashikuar në kontratën e punës si dhe në rastet e parashikuar në 

bazën juridike mbi të cilën funksionon institucioni. 

 

 

Neni 23 

Interpretimi i Rregullores 

Të drejtën e interpretimit përfundimtar të Rregullores e ka Rektori i Shkollës dhe Zyra e 

Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Juridike. 

Neni 24 

Ndjekja për zbatimin e saj 

Për zbatimin e kësaj rregulloreje ngarkohet Këshilli i Administrimit, Fakultetet, Zyra e 

Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Juridike dhe çdo njësi tjetër akademike dhe 

administrative. 

Neni 25 

Hyrja në fuqi e rregullores 

Rregullorja e punësimit, promovimit dhe vlerësimit të performancës së stafit hyn në fuqi ditën 

e miratimit të saj nga Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë (BEDËR)”. 
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