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Neni 1       
Qëllimi 
Qëllimi i kësaj rregulloreje, është përcaktimi i kritereve dhe procedurave të transferimit  
a) ndërmjet departamenteve të Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” (Bedër) dhe  
b) nga universitetet e tjera brenda dhe jashtë vendit. 
Në rastin e aplikimeve për transferim nga universitetet e tjera, duhet të merrem parasysh edhe 
kriteret e vendosura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 
 
Neni 2     
Periudha e Aplikimit  
Aplikimet për transferim, nuk duhet të kalojnë javën e “Zgjedhjes-Lënies Përfundimtare të 
Lëndëve”. Vendimi rreth transferimit duhet të merret brenda një jave, prej datës së aplikimit. 
 
Neni 3   
Kriteret e Aplikimit 
Aplikimet për transfertë ndërmjet departamenteve të Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” 
(Bedër), do të kryhen në bazë të kritereve të vendosur nga Senati i Shkollës së Lartë. 
Aplikimet e transfertave nga institucionet e tjera të arsimit të lartë, për të njëjtën program 
studimit, do të kenë kriterin e notës mesatare jo me pak  se nota 7  (koeficienti 2.00). 
 

Neni 4      
Procedura dhe dokumentat e aplikimit 
3.1 Studentët të cilët do të transferohen, duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë formularin dhe 
dokumentat përkatëse në Sekretarinë Mësimore. Aplikimet pasi shqyrtohen nga departamenti 
dhe Këshilli i Administrimit të Fakultetit përkatës, i kalohen Këshillit të Administrimit të 
Shkollës së Lartë për miratimin përfundimtar. 

3.2 Studentët të cilët do të transferohen ndërmjet departementeve ntë Shkollës së Lartë 
“Hëna e plotë” (Bedër) duhet të paraqesin transkriptin e notave pranë Sekretarisë Mësimore. 

3.3 Studentët të cilët do të transferohen nga institucionet e tjera të arsimit të lartë, duhet të 
paraqesin dokumentet e mëposhtëme:  

a. Transkripti i notave 

b. Brendësia e Lëndëve të programit të studimit përkatës 

 

Neni 5   
Njësimi i lëndëve 
Njësimi i lëndëve do të kryhet me vendim të Këshillit të Administrimit të Fakultetit bazuar në 
propozimin e departamentit përkatës. Në vendim do të përcaktohen lëndët e njësuara të cilat 
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do të vlerësohen me notën (T) gjithashtu dhe lëndët që duhet të marrë studenti për të 
përfunduar studimet e ciklit përkatës. 
 

Neni 6   
Transferta e Krediteve 
Kreditet e lëndëve që studentit i janë njësuar, me vendim të Këshillit të Administrimit të 
Fakultetit bazuar në propozimin e Departamentit përkatës, do të llogariten në shumën totale të 
krediteve të marrë në atë cikël studimit. Këto kreditë nuk do të ndikojnë në llogaritjen e 
mesatares së përgjithshme (CGPA) të studentit. 
 

Neni 7   
Provimi i Mjaftueshmërisë së Gjuhës së Programit të Studimit 
Studentët të cilët transferohen në programe studimi që nuk zhvillohen në gjuhën shqipe, 
atëherë duhet t’i nënshtrohen Provimit të Mjaftueshmërisë së Gjuhës së Programit të Studimit.  

 

Neni 8      

Kushtet për transferim 
a. Nuk mund të kryhet transferim gjatë semestrit të 1, 5, dhe 6. 
b. Transferimet mund të kryhen për profilet e studimit të cilat i përkasin të njëjtës fushë. 
Studentët të cilët dëshirojnë të kryejnë transferim në programe të ndryshme, ata pranojnë të 
fillojnë studimet në klasat e mëposhtëme, në bazë të njësimit të lëndëve. 
c. Numri i studentëve të cilët kryejnë transferim nuk mund të kalojë 10% të numrit të 
studentëve të asaj klase. Në rast se numri i aplikimeve për transferim është më i madh se 10% 
atëherë renditja bëhet në bazë të notës mesatare të studentëve.  
d. Numri i lëndëve të ndryshme të programit nga i cili kërkohet transferta dhe e 
programit drejt të cilit kërkohet transferta nuk mund të jëtë mund të jetë më shumë se 8, në 
semestrin në të cilin ndodhet studenti. Lëndët e ndryshme merren në semestrin në të cilin 
hapet lënda. Në rast se lëndët e ndryshme janë më shumë se 8, atëhere studenti me kërkesë të 
tijë mund të pranohet të vazhdojë studimet një vit më poshtë. Edhe në rastin kur ai fillon 
studimet një vit më poshtë duhet që lëndët e ndryshme të mos tejkalojnë numrin 8. Nuk mund 
të kryhet më shumë se një transferim gjatë studimit të programeve të ciklit të parë dhe të dytë. 
 
Neni 9   
Pagesa e Shkollimit  
Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë duhet të përcaktojë pagesën e shkollimit të 
studentit duke u bazuar në pagesën e programit që është duke studiuar dhe atë në të cilin 
kërkon të transferohet 
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Neni 10  
Diplomimi  
Studentëve të cilët janë transferuar në fakultetet e Universitetiti jepet diplomë, me kusht që të 
kenë kryer të paktën dy semestra në Universitetin “BEDËR”. 
 

HYRJA NË FUQI 

Neni 11         
Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimin në Senatin e Shkollës së Lartë. 

 

Neni 12       
Zbatimi i kësaj rregulloreje mbikqyret nga Rektori i Shkollës së Lartë. 
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