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Neni 1 

Qëllimi 

Kjo Rregullore synon te përcaktojë rregullat mbi veshjen për studentët dhe stafin e Shkollës 
së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në mënyrë që zhvillimi i mësimit dhe proçesit të punës të 
jetë sa më i qetë dhe efikas. 

Neni 2 

Fusha e Veprimit 

Kjo rregullore parashikon dhe përcakton rregullat mbi etikën e veshjes dhe rregullat mbi 

përdorimin e aksesorëve që duhet të zbatohen ngastudentët, personeli administrativ dhe ai 

akademik i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). 

Neni 3 

Dispozita të Përgjithshme 

Veshja e studentëve dhe personelit që do të frekuentojnë ambientet e Shkollës së Lartë “Hëna 
e Plotë” (Bedër) duhet të jetë e përshtatshme dhe e tillë që të mos shqetësojë të tjerët. 

Neni 4 

Çështjet që duhet të respektohen 

Çështjet që duhet të meren parasysh në lidhje me veshjen janë si mëposhtë: 

1. Veshja duhet të jetë e përshtatshme me ambientin ku zhvillohet mësimi.  
2. Veshja nuk duhet të ndikojë negativisht tek shëndeti dhe siguria e shëndetit 
3. Veshjet që përmbajnë shkrime dhe simbole dhune, diskriminuese apo seksuale janë  të 

ndaluara që të vishen në ambientet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 
4. Veshjet nuk duhet të jenë transparente. 
5. Nuk është e përshtatshme frekuentimi i ambienteve tё Shkollës së Lartë “Hëna e 

Plotë” (Bedër) me veshje tё cilat janë në gjatësi shumë të shkurtër dhe do të krijonin 
shqetësim për individët e tjerë. 

6. Nuk është e përshtatshme që të përdoren  aksesorë të cilë mund të cënojnë sigurinë e 
njerëzve. 
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Neni 5 

Organet Kompetente për Ndjekjen e Rregullave të Kësaj Rregulloreje 

Organet kompetente për ndjekjen e rregullave të kësaj Rregulloreje janë brenda klasave  
personeli akademik, ndërsa në ambientet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) 
Këshilli i Disiplinës. 

Neni 6 

Hyrja në Fuqi 

Kjo Rregullore hyn në fuqi pasi të të miratohet nga Këshilli i Lartë. 

Neni 7 

Zbatimi 

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