
 

 

 
RREGULLORJA E ZYRËS SË SEKRETARISË MËSIMORE E 

SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR) 
Kodi i Dokumentit Data e Publikimit Nr. i Përditësimit Data e Perditësimit Faqe/Total 

BU-REG-028-AL 01.10.2012 0 0 1 / 10 
 

Neni 1 
Baza ligjore e Rregullores 

 
Rregullorja e Zyrës së Sekretarisë Mësimore (më poshtë “Rregullorja”) e Shkollës së Lartë 
“Hëna e Plotë” (Bedër) mbështetet në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat” dhe 
në dispozitat e tjera ligjore në fuqi për arsimin e lartë. 

 
Neni 2 
Qëllimi 

 
Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i detyrave për organizimin dhe 
funksionimin e Zyrës së Sekretarisë Mësimore në kuadër të veprimtarisë mësimore dhe 
administrative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) në lidhje me regjistrimin e 
studentëve, plotësimin dhe ruajtjen e regjistrit bazë, procedurat që duhet të ndiqet për hedhjen 
dhe ruajtjen e të dhënave të studentëve dhe përgjegjësitë institucionale për mbarëvajtjen e 
veprimtarisë që duhet të kryhet nga Zyra e Sekretarisë Mësimore. 
 

Neni 3 
Detyrat e Zyrës së Sekretarisë Mësimore 

Zyra e Sekretarisë Mësimore është përgjegjëse për menaxhimin e procesit të regjistrimit të 
studentëve. Zyra e Sekretarisë Mësimore është përgjegjëse për rregullimin, monitorimin dhe 
arkivimin e çdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose  transkripti lidhur me studentët. 
 
Zyra e Sekretarisë Mësimore ka detyrat e mëposhtme:  

1 Duhet të sigurojë përfshirjen e formularëve dhe të dokumenteve në sistemin e 
menaxhimit të informacionit, si dhe përditësimin e këtij informacioni, në qoftë se 
është i nevojshëm, në përputhje me politikën e cilësisë së shkollës së lartë. 

2 Në bashkëpunim me njësitë e tjera, të kontribuojë në menaxhimin e marrëdhënieve me 
studentët përmes sistemit të automatizimit. 

3 Të hedhë, administrojë dhe ruajë të dhënat e studentëve dhe të procesit mësimor në 
regjistra bazë, regjistrat e notave, të diplomimit dhe në çdo regjistër tjetër të 
parashikuar nga dispozitat ligjore në fuqi. 

4 Të kujdeset për ruajtjen e regjistrave bazë, në format të shkuar dhe atë elektronik. 
5 Të përgatisë raporte në periudha të caktuara për studentët. 
6 Të kryejë regjistrimin e kandidatëve për studentët që kanë fituar të drejtën e marrjes së 

statusit të studentit. 
7 Hap dhe mirëmban dokument elektronik personal për çdo student, ku paraqiten 

rezultatet e provimit të pranimit në Shkollën e Lartë, lëndët e marra në çdo semestër 
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gjatë periudhës së studimeve, bursat dhe masat disiplinore, si dhe t’i ruajë ato gjatë 
viteve.  

8 Në çdo fillim semestri rinovon regjistrimin në sistemin e automatizuar.  
9 Pas regjistrimit të lëndëve, përgatit fletët e prezencës dhe të provimeve finale, t’i 

dërgojë ato në mënyrë të shkruar dhe elektronike te sekretaria e departamenteve ku do 
të kontrollohen në qoftë se është bërë ndonjë gabim.  

10 Të sigurojë arkivimin e notave dhe provimeve origjinale.   
11  Të përgatisë transkriptin ose ta shkarkojë atë nga sistemi.  
12  Të përgatisë dokumentet të cilat dorëzohen në institucionet zyrtare siç janë vërtetim 

studenti për në degën ushtarake, vërtetime studenti. 
13 T’u dorëzojë studentëve kartën e studentit. 
14 Të përgatisë diplomat në bazë të listës studentore, të cilat me vendim të Këshillit të 

Fakultetit përkatës dhe me miratim të Senatit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” 
(Bedër) kanë fituar të drejtën e diplomimit dhe t’u dorëzojë studentëve të diplomuar 
diplomat e firmosura.  

15 Të paraqesë pranë rektoratit listën e studentëve të cilët plotësojnë kriteret për të 
përfituar bursën e ekselencës.  

16 Të identifikojë studentët të cilët e humbasin të drejtën për reduktim të pagesës për 
arsimim për shkak të arritjeve të ulëta në mësime.  

17 Të ndjekë procedurat për studentët që duan të mbarojnë studimet, të fshijë të dhënat në 
fund të çdo viti akademik dhe t’i paraqesë Senatit një raport për shkaqet e uljes së 
numrit të studentëve.  

18 Të identifikojë studentët të cilët nuk kanë arritur të përfundojnë studimet e tyre me 
sukses brenda një periudhe maksimumi 6-vjeçare që nga fillimi i studimeve. 

19 Të dorëzojë dokumentet për pranimin në provime të studentëve të cilët kanë bërë 
pagesën e shkollës.  

20 Të identifikojë studentët të cilët nuk kanë hyrë në provim.  
21 Të ruajë rezultatet e provimeve.  
22 Të ndjekë procedurat e transferimit.  
23 Të përgatisë informacionin në bazë të kërkesave të këshilltarit akademik.  
24 Të informojë fakultetet, në bazë të kërkesave të tyre, për situatën arsimore dhe të 

dhënat e regjistrimit të studentëve. 
25 Të përgatisë informacionin ose raportet në bazë të kërkesave të organeve shtetërore 

administrative.  
26 Në fund të çdo viti akademik (korrik), të përgatisë një plan aktivitetesh për vitin 

akademik pasardhës dhe një raport aktivitetesh dhe t’i paraqesë ata për aprovim te 
eprorët.  

27 Të arkivojë dosjet e studentëve të diplomuar duke i vendosur ato nëpër zarfe.  
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28 Të përgatisë dokumentet dhe çdo lloj informacioni në lidhje me çështjet e studentëve 
dhe t’i publikojë ato në faqen e internetit, duke bashkëpunuar me qendrën e sistemit të 
informacionit.  

29 Të kryejë detyrat e përcaktuara nga eprori.  
 

Neni 4 
Përbërja dhe varësia administrative e Zyrës së Sekretarisë Mësimore 

 
Pranë Shkollës sё Lartё “Hёna e Plotё” (Bedër) është e organizuar Zyra e Sekretarisë 
Mësimore e përberë nga një kryesekretar dhe të paktën 2 sekretare (specialiste zyre) për 
secilin fakultet.  
Sekretaret mësimore kanë përgjegjësi për hedhjen, administrimin dhe ruajtjen e të dhënave 
mësimore të studenteve dhe të procesit mësimor dhe në mënyrë të veçantë kanë përgjegjësi 
për plotësimin e regjistrit bazë të studentëve.  
Kryesekretarja mësimore përgjigjet për ndjekjen dhe mbarëvajtjen normale të punës në Zyrën 
e Sekretarisë Mësimore si dhe për saktësinë e të dhënave të hedhura në regjistrin bazë të 
studentëve. 
Zyra e Sekretarisë Mësimore ka varësi të drejtpërdrejtë nga Kancelari. Për çdo parregullsi 
gjatë procesit të punës, sekretarja mësimore vë ne dijeni kryesekretaren e cila njofton 
kancelarin dhe/ose dekanët përkatës.  
 

Neni 5 
Procedura për aplikimin/pranimin e studentëve 

 
Zyra e Sekretarisë Mёsimore ndjek ndёrmerr procedurat e mёposhtme pёr pranimin e 
studentёve pranё Shkollёs sё Lartё “Hёna e Plotё” (Bedër): 
 

1. Bёn publike kriteret e nevojshme pёr pranimin nё programet e studimit, dokumentet e 
domosdoshme pёr pranimin nё institucion dhe afatet e pёrcaktuara pёr regjistrim; 

2. Krijon njё dosje personale dhe elektronike pёr çdo kandidat qё kёrkon tё regjistohet si 
student dhe e plotёson atё pas regjistrimit pёrfundimtar tё kandidatit nё programet e 
studimit tё ofruara nga Shkolla e Lartё “Hёna e Plotё” (Bedër). 

 
Neni 6 

 
Procedura e ndjekur për regjistrimin e studentëve 

 
Pёr regjistrimin e studentёve, Zyra e Sekretarisë Mёsimore mban njё kopje tё kontratёs sё 
arsimimit lidhur ndёrmjet studentit dhe Shkollёs sё Lartё “Hёna e Plotё” (Bedër), si dhe tё tё 
gjithё dokumentacionit tё nevojshёm tё kёrkuar pёr regjistrim nё njё program studimi. 
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Pas nёnshkrimit tё kontratёs nga palёt, Zyra e Sekretarisë Mёsimore bёn plotёsimin e regjistrit 
me tё dhёnat e studentёve, nё momentin e regjistrimit tё studentit. 
Rekordet e plotёsuara pёr çdo student tё regjistruar janё nё renditje kohore me datёn e 
regjistrimit tё studentёve. 
Tё dhënat për studentët e regjistruar mbahen edhe nё regjistrin elektronik. 
 
 

Neni 7 
 

Regjistri bazë 
 
Zyra e Sekretarisë Mёsimore regjistron tё dhënat e çdo studenti në regjistrat bazë, tё cilët janë 
tё organizuar dhe pёmbajnё rubrika nё pёrputhje me aktet nёnligjore tё Ministrisё pёrgjegjёse 
pёr arsimin. 
Shkolla e Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër) ka regjistra bazë në përputhje me programet e studimit 
që ajo ofron. 
Regjistri bazё pёrmban tё dhёnat e mёposhtme tё parashikuara nё shtojcёn nr. 2 tё udhёzimit 
nr. 31, datё 16.09.2014 tё Ministrisё sё Arsimit dhe Sportit “Pёr pajisjen e institucioneve tё 
arsimit tё lartё publik dhe privat me regjistat bazё tё studentёve”: 
1. Numri rendor i rekordit të plotësuar; 
2. Emërtimi i IAL - së; 
3. Emërtimi i fakultetit; 
4. Emërtimi i programit të studimit; 
5. Lloji i programit të studimit; 
6. Forma e studimit; 
7. Numri i regjistrit; 
8. Numri i matrikullimit; 
9. Emri; 
10. Atësia; 
11. Mbiemri; 
12. Datëlindja; 
13. Gjinia; 
14. Gjendja civile; 
15. Vendlindja: Qyteti/ Fshati, Bashkia/ Komuna, Rrethi; 
16. Shtetësia (për të huajt të shënohet dhe referencat e lejes se qëndrimit); 
17. Data dhe numri i çertifikatës së mbrojtjes së gjuhës shqipe (për studentët e huaj); 
18. Adresa e Vendbanimit ne Republikën e Shqipërisë; 
19. Telefon; 
20. E-mail; 
21. Gjuha e huaj e mbrojtur (gjuha e huaj dhe testimi, niveli i gjuhës së huaj të mbrojtur për 
studentët që ndjekin studime në një program studimi të miratuar në gjuhë të huaj); 
22. Emri i shkollës së mesme ku ka kryer studimet parauniversitare (për te gjithë studentët); 
23. Emri i IAL-se ku ka kryer studimet e ciklit të parë (për studentët që ndjekin ciklin e dytë 
ose të tretë të studimeve); 
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24. Emri i IAL-se ku ka kryer studimet e ciklit të dytë (për studentet që ndjekin ciklin e tretë 
të studimeve); 
25. ID e maturës shtetërore / Nr. Regj. i veçantë1; 
26. Lloji i dokumentit të identifikimit; 
27. Numri personal i identitetit/numri i dokumentit të identifikimit; 
28. Data e regjistrimit; 
29. Lloji i regjistrimit; 
30. Numri i matrikullimit te mëparshëm (për studentet e transferuar); 
31. IAL - ja nga është transferuar (për studentet e transferuar); 
32. Data e regjistrimit në programin e studimit në IAL-në nga është transferuar; 
33. Emër, mbiemër, firma e personit të autorizuar që hodhi të dhënat e paraqitura ne pikat 1-

32; 
34. Emër, mbiemër, firma e kryesekretares pas plotësimit te kolonës 33; 
35. Data e diplomimit; 
36. Numri i diplomës; 
37. Tërheqja e diplomës (data dhe të dhënat e personit qe e tërhoqi); 
38. Ndërprerë studimet/çregjistruar; 
39. Të dhëna për çregjistrimin (data dhe referencat e aktit që ka përcaktuar çregjistrimin); 
40. Emër, mbiemër, firma e personit të autorizuar që hodhi të dhënat e kolonave 35-39; 
41. Emër, mbiemër, firma e kryesekretares pas plotësimit të kolonës 40; 
42. Statusi i studentit; 
43. Shënime. 
Numri i regjistrit përcaktohet në momentin e tërheqjes sё regjistrit nga personi i autorizuar 
nga titullari i Shkollёs sё Lartё “Hёna e Plotё” (Bedër), bazuar nё numrin e regjistrimit tё tij 
nё regjistrin e AKP. 
 

Neni 8 
Hedhja e tё dhënave nё regjistër 

 
1. Plotёsimi i regjistrit bazё do tё bёhet nga punonjёsi i Zyrës së Sekretarisë Mёsimore i 

pajisur me autorizimin pёrkatёs tё titullarit tё institucionit. 
2. Regjistri plotёsohet me shkrim dore nga punonjёsit e autorizuar tё sekretarive mёsimore 

pranё cdo fakulteti / departamenti. 
3. Tё dhёnat e pёrcaktuara mё poshtё plotёsohen pёr çdo faqe tё re tё regjistrit nga personi i 

autorizuar pёr hedhjen e tё dhёnave: 
a. Emёrtimi i IAL-sё; 
b. Emertimi i fakultetit; 
c. Emёrtimi i programit tё studimit; 
d. Lloji i programit tё studimit (Bachelor, Master Pofesional, Master Shkencor, etj); 
e. Forma e studimit (me kohё tё plotё, me kohё tё pjesshme, etj); 
f. Numri i regjistrit. 

1 Për të diplomuarit para vitit 2006 
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4. Punonjёsi i autorizuar dhe kryesekretarja firmosin nё hapёsirёn pёrkatёse pёr çdo rekord 

nё regjistёr.  
5. Plotёsimi i regjistrit me tё dhёnat e studentёve bёhet nё momentin e regjistrimit tё 

studentit duke rezultuar nё kёtё mёnyrё rekordet e plotёsuara nё renditje kohore tё datёs 
sё regjistrimit.  

6. Numri i matrikullimit tё studentit nuk plotёsohet nё momentin e regjistrimit tё tё dhёnave 
tё tij nё regjistёr. Numri i matrikullimit plotёsohet nga personi i autorizuar jo mё vonё se 
10 ditё pas pёrcaktimit tё tij nga Agjenca Kombёtare e Provimeve. Nё rast se mungon 
personi i autorizuar, numri i matikullimit plotёsohet dhe nёnshkruhet nga kryesekretarja e 
Shkollёs sё Lartё “Hёna e Plotё” (Bedër).  

7. Pёr studentёt e huaj qё nuk disponojnё leje qëndrimi nё Republikёn e Shqipёrisё nё 
momentin e regjistimit, tё dhёnat e tij hidhen nё regjistёr nga personi qё ka plotёsuar 
rekordin pёrkatёs jo mё vonё se afatet ligjore tё pёrcaktuara pёr qёndrimin e shtetasve tё 
huaj nё Republikёn e Shqipёrsё. 

 
Neni 9 

Procedurat e ndjekura për plotësimin e regjistrit 
 
Regjistri bazë në formë të shkruar plotësohet nga personi i autorizuar për plotësimin e tij, me 
shkrim dore me bojë ngjyrë blu, me korrektesë, pastërti, saktësi, sipas të dhënave që gjenden 
në dosjet e studentëve dhe sipas të gjitha rubrikave të parashikuara në nenin 7 të kësaj 
rregulloreje.  
Përveç rregullave që përdoren për plotësimin e rekordeve me shkrim dore, rregullat e tjera 
vlejnë edhe për plotësimin e rekordeve në regjistrin elektronik.  
Çdo ndryshim në dispozitat ligjore në fuqi lidhur me regjistrat do të pasqyrohet drejtpërdrejt 
në rregulloret e brendshme të Shkollës së Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër).  

 
Neni 10 

Rastet e gabimeve apo korrigjimeve në regjistër 
 

 
Në regjistër nuk mund të bëhen korrigjime, fshirje, shtesa apo zëvendësime të dhënash. Nëse 
bëhen korrigjime, fshirje, shtesa apo zëvendësime të dhënash ato duhet të jenë për një arsye 
serioze. 
Në çdo rast lidhur me sa më sipër mbahet procesverbal i cili firmoset nga punonjësi i 
autorizuar, kryesekretarja dhe dekani, përmban datën dhe arsyen e ndryshimit, si dhe 
shoqërohet me një fotokopje të fletës përkatëse të regjistrit para kryerjes së ndryshimit, me 
vulën e fakultetit, si dhe fotokopje të fletës përkatëse të regjistrit pas ndryshimit të kryer, të 
vulosur me vulën e fakultetit. 
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Neni 11 
Hedhja e të dhënave në fund të afatit ligjor për regjistrimin e studentëve 

 
1. Nga Zyra e Sekretaria Mësimore hidhen të dhënat e studentëve në regjistrin bazë brenda 

afatit kohor të përcaktuar nga autoritetet kompetente. 
2. Me përfundimin e hedhjes së të dhënave të studentëve në regjistër, në fund të afatit ligjor 

të përcaktuar, regjistri mbyllet me vijë ndarëse të qartë, poshtë të cilës shënohet numri i 
rekordit të fundit të plotësuar para vijës ndarëse si dhe data dhe nënshkrimi i personit të 
autorizuar. 

 
Neni 12 

Regjistrat bazë për vitet e mëparshme akademike 
 

1. Regjistrat aktualë që disponohen nga Shkolla e Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër) do të 
plotësohen vetëm me hedhje të dhënash pas diplomimit të studentëve. Këta regjistra ruhen 
në Zyrën e Seketarinë Mësimore përkatëse deri në plotësimin e tyre rast pas rasti me këto 
të dhëna. Hedhja e të dhënave shoqërohet me firmosjen e personave përgjegjës. 

2. Regjistrat aktualë që do të arkivohen, mbyllen me vijë ndarëse të qartë bazuar në ligjin 
“Për arkivat”. 

3. Ato ruhen në vende të sigurta dhe shoqërohen me një dokument që tregon mbylljen e tij 
ku ka të pasqyruar të dhënat për numrin e faqes së fundit dhe rekordit të fundit të plotësuar 
të regjistrit. Dokumenti firmoset nga kryesekretarja, dekani dhe rektori. 

  
 

Neni 13  
Regjistrimet në vitin pasardhës 

 
Hapja e regjistrimeve në vitin pasardhës për programin e studimit për të cilin institucioni 
është pajisur me regjistër, fillon me numrin rendor vijues numerik pas atij të mëparshmit të 
saktësuar në mbylljen e regjistrit me vijën ndarëse. 
 

Neni 14 
Regjistri elektronik  

 
Pranë Shkollës e Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër) regjistrat bazë mbahen në format të shkruar me 
dorë dhe në format elektronik. 
Në rast mospërputhje të dhënash do të merren për bazë të dhënat e regjistrave në formë të 
shkruar me dorë. 
Përveç të dhënave të parashikuara në nenin 7 të kësaj rregulloreje, regjistri elektronik mund të 
përmbajë edhe të dhëna të tjera të parashikuara nga titullarët e institucionit në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. 
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Neni 15 
Ruajtja e regjistrit bazë dhe elektronik 

 
Regjistrat ruhen në mënyrë të përhershme në Shkollës së Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër), në 
përputhje me ligjin “Për arkivat” dhe janë objekt kontrolli nga organet e ngarkuara për 
kontroll në bazë të dispozitave ligjore në fuqi. 
Regjistrat mbahen në vende të posaçme nga Zyra e  Sekretarisë Mësimore me kujdes, me 
pastërti duke mos i dëmtuar fletët apo përmbajtjen.  
Ruajtja e regjistrit elektronik behet nëpërmjet sitemit back up me anë të metodës RAID të 
HDD. Në fund të çdo ditë ka një skedulim që në një orë të caktuar bëhet back up i të dhënave. 
Metoda RAID shërben për të ruajtur të njëjtat të dhëna në dy HDD. 
 

 
Neni 16 

Funksionet e Zyrës së Sekretarisё Mёsimore nё kuadёr tё sistemit informatik 
 
Zyra e Sekretarisë Mësimore kryen funksionet e mëposhtme nëpërmjet sistemit informatik: 
 

a) Regjistrimi i studentëve me gjeneralitete në sistem; 
b) Regjistrimi i studentëve në grupe mësimore; 
c) Kalimi i studentëve në vite pasardhëse sipas numrit të krediteve të parashikuar në 

Rregulloren Themelore të Shkollës së Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër); 
d) Regjistrimi i studentëve të transferuar; 
e) Arkivimi i provimeve; 
f) Hedhja e notave të studentëve; 
g) Printimi i listës së notave për studentët që janë në vazhdimësi të studimeve të tyre; 
h) Printimi i transkriptëve 

 
 

Neni 17 
Dosjet e studentëve 

 
Zyra e Sekretarisë Mësimore e çdo fakulteti në momentin e regjistrimit të studentit krijon 
dosje personale për çdo student. 
Dokumentet e kërkuara nga studentët në rast regjistrimi janë të përcaktuara për çdo cikël 
studimi. Për programet e studimit të ciklit të parë dosja e studentit përmban dokumentet e 
mëposhtme: 

a) Formular regjistrimi; 
b) Vendimi i pranimit; 
c) Marrëveshje studimi; 
d) Diploma origjinale (e përkthyer, noterizuar dhe me vulë Apostille për diplomat e 

huaja); 
e) Lista e notave origjinale (e përkthyer, noterizuar dhe me vulë Apostille për diplomat e 

huaja); 
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f) Raport mjeko-ligjor; 
g) Fotokopje mjeti identifikimi (e noterizuar); 
h) Katër fotografi; 
i) Leje qëndrimi (për shtetasit jo shqiptarë); 
j) Çertifikatë e njohjes së gjuhës shqipe ose të huaj (e noterizuar për studentët e huaj në 

përputhje me udhëzimet në fuqi); 
k) Njëhsim diplome. (për shtetasit që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë shtetit); 
l) Deklaratë studenti në kuadër të dispozitave ligjore në fuqi. 

Dosja e studentit për programet e studimit të ciklit të dytë përmban këto dokumente: 
a) Formular regjistrimi; 
b) Vendimi i pranimit; 
c) Marrëveshje studimi; 
d) Dokumenti mbi performancën e shkollës; 
e) Diploma e noterizuar (E përkthyer, noterizuar dhe me vulë Apostille për diplomat e 

huaja); 
f) Lista e notave origjinale (E përkthyer, noterizuar dhe me vulë Apostille për diplomat e 

huaja); 
g) CV; 
h) Fotokopje mjeti identifikimi (E noterizuar për studentët e huaj); 
i) Katër fotografi; 
j) Leje qëndrimi (për shtetasit jo shqiptarë); 
k) Ekuivalentimi i diplomës universitare nga MAS (për shtetasit që kanë përfunduar 

arsimin e lartë jashtë shtetit ); 
l) Çertifikatë e njohjes së gjuhës shqipe ose të huaj (e noterizuar për studentët në 

përputhje me udhëzimet në fuqi); 
m) Deklaratë studenti në kuadër të dispozitave ligjore në fuqi. 

 
Neni 18 

Mbrojtja e të dhënave personale të studentëve 
 
Shkolla e Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër) mbron, ruan, siguron dhe administron të dhënat 
personale në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. 
Përpunimi i të dhënave duhet të bëhet në përputhje me Kushtetutën, ligjin “Për mbrojtjen e të 
dhënave personale”, si dhe misionin e Shkollës së Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër) duke 
respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut. 
Çdo punonjës i Shkollës së Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër) që merret me përpunimin e të 
dhënave personale të studentëve, detyrohet të zbatojë kërkesat e ligjit “Për mbrojtjen e të 
dhënave personale” si më poshtë: 

a) Respektimin e parimit për përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale, duke 
respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe në veçanti të 
drejtën e ruajtjes së jetës private. 

b) Kryerjen e përpunimit në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme. 
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c) Grumbullimin e të dhënave personale për qëllime specifike, legjitime të përcaktuara 
qartë dhe kryerjen e përpunimt të tyre në përputhje me këto qëllime. 

d) Të dhënat që do të përpunohen duhet të jenë të mjaftueshme, të lidhen me qëllimin e 
përpunimit dhe të mos e tejkalojnë këtë qëllim. 

e) Të dhënat duhet të jenë të sakta nga ana faktike dhe kur është e nevojshme të bëhet 
përditësimi dhe kryerja e çdo veprimi për të siguruar që të dhënat e pasakta dhe të 
parregullta të fshihen apo të ndryshohen. 

f) Të dhënat duhet të mbahen në atë formë, që të lejojnë identifikimin e subjekteve të të 
dhënave për një kohë, por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin për të cilin 
ato janë gumbulluar ose përpunuar më tej. 

 
Neni 19 

Interpretimi i Rregullores 
 

Të drejtën e interpretimit përfundimtar të Rregullores e ka Zyra e Burimeve Njerëzore dhe 
Çështjeve Juridike dhe Rektori i Shkollës së Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër). 
 
 

Neni 20 
Miratimi dhe ndryshimi i Rregullores 

 
Rregullorja Sekretarisë Mësimore e Shkollës së Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër) miratohet dhe 
ndryshohet me aprovim te Senatit Akademik dhe miratim te Këshillit te Lartë.  
 
 

Neni 21 
Ndjekja për zbatimin e saj 

 
Për zbatimin e kësaj rregulloreje ngarkohet Rektorati, Zyra e Sekretarisë Mësimore dhe çdo 
njësi tjetër akademike dhe administrative. 
  
 

Neni 22 
Hyrja në fuqi e rregullores 

 
Rregullorja e Zyrës së Sekretarisë Mësimore hyn në fuqi ditën e mratimit të saj nga Këshilli i 
Lartë i Shkollës së Lartë “Hёna e Plotё” (Bedër)  
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