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KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) organizohet dhe funksionon si institucion i arsimit të
lartë, i cili ofron programe studimi të ciklit të parë dhe të dytë. Me vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 286, datë 6.4.2011 u vendos licencimi i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër).
Neni 2
Ky statut mbështetet në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 10307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa
në ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të
ndryshuar, në ligjin nr. 10 056, datë 22.01.2009 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella si dhe në aktet e tjera nënligjore, lidhur me
arsimin e lartë dhe organizimin e studimeve në programet e ciklit të parë, të dytë dhe të tretë.
Komuniteti Mysliman i Shqipërisë ka të drejtë të lidhë marrëveshje për administrimin e
Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) me palë të treta.
Marrëveshjet e lidhura për këtë qëllim, përpara hyrjes në fuqi të këtij statuti, konsiderohen të
lidhura sipas këtij statuti.
Neni 3
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) përbëhet nga dy fakultete dhe qendrat kërkimorezhvillimore, si më poshtë:
1. Fakulteti i Shkencave Humane, i cili përbëhet nga:
a) Departamenti i Shkencave Islame;
b) Departamenti i Drejtësisë;
c) Departamenti i Shkencave të Komunikimit;
d) Qendra kërkimore-zhvillimore “Për shkencat islame”;
e) Qendra kërkimore-zhvillimore “Për median dhe komunikimin”.

2. Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit, i cili përbëhet nga:
a) Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze;
b) Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Turke;
c) Departamenti i Shkencave të Edukimit;
d) Qendra kërkimore-zhvillimore “Për edukim të vazhduar dhe formim
profesional”;
e) Qendra kërkimore-zhvillimore “Për gjuhë dhe letërsi”;
f) Qendra kërkimore-zhvillimore “South East European Center for Social
Research – SERS”.
Programet e studimit janë të organizuara respektivisht, si më poshtë:
1. Fakulteti i Shkencave Humane ofron:
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a)

b)

Programe studimi të ciklit të parë në formën e studimeve me kohë të plotë në:
i. Drejtësi (3 vite akademike);
ii. Shkenca Komunikimi (3 vite akademike);
iii. Shkenca Islame (3 vite akademike).
Programe studimi të ciklit të dytë në formën e studimeve me kohë të plotë në:
i. Master i Shkencave në Drejtësi/ profili e Drejta Penale (2 vite
akademike);
ii. Master i Shkencave në Drejtësi/ profili e Drejta Ndërkombëtare (2 vite
akademike);
iii. Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ profili Gazetari (2 vite
akademike);
iv. Master i Shkencave në Shkencat e Komunikimit/ profili Marrëdhëniet
me Publikun (2 vite akademike);
v. Master i Shkencave në Shkencat e Shërbimeve Shpirtërore (2 vite
akademike);
vi. Master i Shkencave në Shkencat Moderne Islame (2 vite akademike);
vii. Master i Shkencave në Shkencat Themelore Islame (2 vite akademike).

2. Fakulteti і Filologjisë dhe Edukimit ofron:
a) Programe studimi të ciklit të parë në formën e studimeve me kohë të plotë në:
i. Gjuhë dhe Letërsi Angleze (3 vite akademike);
ii. Gjuhë dhe Letërsi Turke (3 vite akademike);
iii. Arsim Parashkollor dhe Fillor (3 vite akademike);
iv. Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji (3 vite akademike).
b) Programe studimi të ciklit të dytë në formën e studimeve me kohë të plotë në:
i. Master Profesional në mësuesi, gjuhë angleze për arsimin e mesëm (1,5
vite akademike);
ii. Master Profesional në mësuesi, gjuhë turke për arsimin e mesëm (1,5
vite akademike);
iii. Master i Shkencave në menaxhim arsimor, planifikim dhe zhvillim i
kurrikulës (2 vite akademike);
iv. Master Shkencor në përkthim dhe interpretim (2 vite akademike);
v. Master i Shkencave në psikologji këshillimi dhe pedagogji (2 vite
akademike);
vi. Master Shkencor në gjuhë dhe letërsi turke (2 vite akademike);
vii. Master Shkencor në gjuhë dhe letërsi angleze (2 vite akademike).
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) rezervon të drejtën e shtimit të numrit të fakulteteve, të
ndryshimit dhe shtimit të numrit të programeve të studimeve për të tri ciklet, duke i miratuar
nga Senati dhe Këshilli i Lartë dhe duke pasqyruar ndryshimet në statut.
Për çdo ndryshim në programet e studimit apo strukturë Shkolla e Lartë “Hëna e
Plotë”(Bedër) merr miratimin nga Ministria e Arsimit dhe Sportit.
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Neni 4
Misioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Misioni i Shkollës së Lartë “ Hëna e plotë” (Bedër) është përgatitja e individëve të
kualifikuar, nëpërmjet një filozofie arsimimi që ka në thelb vlerat universale, si dhe
mbështetja e kërkimit shkencor me qëllim vënien në jetë të ideve dhe projekteve që ndikojnë
në përmirësimin e jetës së njeriut dhe mbarë shoqërisë.
Misioni i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është konceptuar në harmoni të plotë me
misionin e përgjithshëm të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të shprehur në nenin 2
të ligjit “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me standardet
ndërkombëtare, kartën e Bolonjës, si dhe me veçantitë dhe risitë që synon të sjellë ky
institucion në vendin tonë dhe më gjerë.
Angazhimi i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) për të kontribuar në cilësi në sistemin
arsimor është përcaktuar në objektivat si më poshtë:
1. Të kryesojë axhendën rajonale dhe ndërkombëtare kërkimore në të gjithë spektrin
disiplinor të SHLHPB dhe përmes iniciativave ndërdisiplinore;
2. Të sigurojë një arsim cilësor për ciklin e parë të dytë dhe të tretë të studimeve, të
karakterizuar nga bashkëpunimi i ndërsjellë ndërmjet studentëve dhe pedagogëve;
3. Të tërheqë dhe të sigurojë një personel akademik cilësor kombëtar dhe ndërkombëtar, duke
e bëre këtë institucion edhe një model promovimi për akademikët e rinj;
4. Të përzgjedhë studentët më të mirë si brenda dhe jashtë vendit, përmes një procesi të drejtë
të bazuar në arritjet dhe potencialin e tyre;
5. Të kontribuojë për shoqërinë, nëpërmjet rezultateve të kërkimit shkencor; aktiviteteve
akademike dhe politikave të saj botuese; aktiviteteve sipërmarrëse dhe kulturore, si dhe në
arsimim të vazhdueshëm në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar;
6. Të ofrojë shërbime cilësore, si dhe menaxhimin e tyre në mënyrë efektive dhe me
përgjegjësi për të mirën e stafit dhe studentëve.
Neni 5
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) është institucion i arsimit të lartë privat dhe me
karakter ndërkombëtar.
Neni 6
Personeli akademik i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) gëzon liri akademike në
procesin mësimor dhe në kërkimet shkencore në kuptimin e ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007
“Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
Neni 7
Të gjitha mjediset e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) gëzojnë paprekshmëri në
kuptimin e ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i
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ndryshuar me ligjin nr. 10 307, datë 22.07.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.
9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
Ndërhyja e organeve të rendit publik në mjediset akademike bëhet me kërkesën ose lejen e
Rektorit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)”. Vetëm në rastet e kryerjes së një krimi
flagrant dhe në rastet e një fatkeqësie natyrore, për dhënien e ndihmës së parë organet e rendit
publik ndërhyjnë edhe pa lejen e tij.
Neni 8
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) gëzon autonomi dhe liri akademike në procesin
mësimor dhe në kërkimin shkencor në kuptimin e ligjit “Për arsimin e lartë në RSH”.
Liria akademike shprehet në lirinë e mësimdhënies, lirinë e kërkimit shkencor, lirinë e
krijimit.
Autonomia e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) shprehet nëpërmjet të drejtës për:
1. Të hartuar dhe ndryshuar statutin dhe rregulloren themelore, në përputhje me ligjin nr.
9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar
dhe me akte të tjera ligjore e nënligjore në fuqi.
2. Të organizuar strukturat e brendshme dhe veprimtarinë e saj në bazë të statutit,
rregullores themelore, ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar’ dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në fuqi.
3. Të miratuar planet dhe programet e veta mësimore dhe kërkimore-shkencore, në
përputhje me misionin e institucionit, të parashikuar në nenin 4 të këtij statuti.
4. Të hartuar dhe aplikuar zhvillimin e pavarur të programeve të studimit dhe të
projekteve të kërkimit.
5. Të miratuar tekstet në përdorim të studentëve të tij.
6. Të përzgjedhur personelin akademik dhe personelin administrativ.
7. Të përcaktuar kriteret e pranimit dhe për të përzgjedhur studentët që regjistrohen në
çdo vit akademik në programet e studimeve.
8. T’u anëtarësuar në shoqata e organizata kombëtare dhe ndërkombëtare universitare.
9. Të krijuar lidhje bashkëpunimi me universitete brenda dhe jashtë vendit.
10. Të mbledhur fonde dhe për të përfituar mjete materiale, sipas rregullave në fuqi, si dhe
për të administruar fonde e të ardhura të tjera, që disponohen sipas mënyrës së
përcaktuar nga ligji.
11. Të realizuar marrëveshje të pavarura me qeverinë dhe me organizma të tjera për
trajnime, kualifikime ose për projekte kërkimore; për të realizuar marrëveshje me
institucione, shoqëri biznesi dhe organizata të tjera, vendase ose të huaja, publike ose
private.

5

Neni 9
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) detyrohet:
1. Ta zhvillojë procesin mësimor dhe shkencor sipas standardeve të përcaktuara nga
Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe të përgatisë specialistë të nivelit bashkëkohor;
2. Të raportojë në Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit në fund të çdo viti akademik për
veprimtarinë e saj mësimore – shkencore dhe të përmbushë çdo detyrim të parashikuar
nga aktet ligjore e nënligjore në fuqi;
3. Të paraqesë çdo fillim viti listën e personelit akademik;
4. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit, të kryejë brenda afateve të
përcaktuara në ligjin e arsimit të lartë, pas marrjes së lejes, procesin e vlerësimit dhe të
akreditimit, i cili bëhet i njohur për publikun;
5. Të bëjë publike kërkesat për regjistrimin dhe ndjekjen e programeve të studimit
(programet e studimeve të ciklit të parë, dytë dhe tretë, specializimet, kualifikimet që ofron,
etj.);
6. Të përballojë me shpenzimet e veta procesin mësimor dhe shkencor.
KREU II
ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE TË
SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË” (BEDËR)
Neni 10
Organet drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) janë: Këshilli i Lartë, Këshilli i
Administrimit të Shkollës së Lartë, Senati, Këshilli i Etikës, Këshilli i Disiplinës dhe Këshilli
i Profesorëve. Krahas organeve drejtuese, është krijuar dhe Këshilli i Sigurimit të Cilësisë.
Neni 11
Këshilli i Lartë
1. Këshilli i Lartë është organi kolegjial më i lartë vendimmarrës i Shkollës së Lartë
“Hëna e Plotë”(Bedër). Këshilli i Lartë mbikëqyr e kontrollon veprimtaritë e Shkollës
së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), që lidhen me menaxhimin administrativ, financiar,
ekonomik dhe të aseteve të tij.
2. Këshilli i Lartë përbëhet gjithsej nga shtatë anëtarë, gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga
kryesia e KMSH përveç rasteve kur KMSH bën marrëveshje me një person juridik për
administrimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), ku e drejta dhe mënyra e
zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Lartë përcaktohet në marrëveshje .
3. Rektori është anëtar ex-officio i Këshillit të Lartë. Këshilli i Lartë ka një kryetar dhe një
zëvendëskryetar.
4. Detyra e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë është e papajtueshme me
detyrën e rektorit. Përveç rektorit, asnjë i punësuar tjetër në Shkollën e Lartë “Hëna e
Plotë”(Bedër) nuk mund të marrë pjesë në Këshillin e Lartë. Kancelari merr pjesë në
mbledhjet e Këshillit të Lartë në cilësinë e relatorit.
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5. Anëtarët e Këshillit të Lartë duhet të kenë kryer arsimin e lartë, të kenë integritet moral
dhe profesional dhe të mos kenë qenë të dënuar më parë për ndonjë vepër penale apo
për shkelje të statutit dhe të rregullores së KMSH. Ata zgjidhen për një periudhë
katërvjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje.
6. Mënyra e funksionimit të Këshillit të Lartë, të drejtat e detyrat e të gjithë pjesëmarrësve
përcaktohen në rregulloren e Këshillit të Lartë.
Neni 12
Funksionet dhe vendimmarrja e Këshillit të Lartë
Funksionet kryesore dhe detyrat e Këshillit të Lartë janë:
1. Zgjedh dhe emëron me shumicë të thjeshtë kryetarin, nënkryetarin e Këshillit të Lartë;
2. Zgjedh dhe emëron me shumicë të thjeshtë rektorin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër);
3. Përcakton kushtet e kontratës së punës për autoritetet drejtuese, personelin akademik dhe
personelin tjetër të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër); vendos rreth emërimit, ngritjes
në detyrë dhe largimit nga puna të tyre;
4. Miraton statutin, rregulloren themelore të institucionit dhe rregulloret e udhëzimet e tjera,
të përgatitura nga organet e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) pas aprovimit nga
senati;
5. Miraton buxhetin dhe planin e investimeve, përcakton mënyrat e shpenzimeve dhe
kontrollon zbatimin e buxhetit dhe të planit të investimeve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër), si dhe çdo veprimtari tjetër financiare;
6. Përcakton pagat e stafit akademik dhe të personelit tjetër;
7. Përcakton kuotat e studentëve me pagesë dhe me bursë;
8. Përcakton pagesën e vitit shkollor, kohën në të cilën duhet të shlyhet pagesa, si dhe masën e
bursës që do të jepet;
9. Vendos në lidhje me hapjen, bashkimin ose mbylljen e njësive kryesore, njësive bazë dhe të
programeve të studimeve të cikleve të ndryshme të Shkollës së Lartë “Hëna e plotë” (Bedër)
pasi jane miratuar nga senati;
10. Administron pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Shkollës së Lartë “Hëna e
Plotë”(Bedër), si dhe përdor si garanci asetet e paluajtshme në pronësi të Shkollës së Lartë
“Hëna e Plotë” (Bedër) me qëllim për të marrë kredi;
11. Në rast se vendi i rektorit mbetet vakant, zgjedh një rektor të ri në detyrë për më së shumti
brenda gjashtë muajve;
12. Vendos rreth miratimit ose mosmiratimit në lidhje me donacionet me ose pa kusht që i
bëhen Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe kryen procedurat e nevojshme;
13. Vendos rreth bërjes së investimeve, themelimit të sipërmarrjeve dhe përfshirjes në
sipërmarrje tashmë të themeluara me qëllim krijimin e të ardhurave për Shkollën e Lartë
“Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe vendos rreth mënyrës më të mirë të përdorimit të burimeve
ekzistuese, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
14. Inkurajon programet e bashkëpunimit dhe të shkëmbimit, si dhe kryerjen e aktiviteteve
shkencore, në bashkëpunim me universitete ose institucione të tjera të ngjashme, brenda dhe
jashtë vendit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi;
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15. Ndjek zbatimin e buxhetit me ndihmën e këshilltarëve të pavarur financiarë ose me
ndihmën e firmave të pavarura të auditit;
16. Miraton marrëveshjet ose protokollet e bashkëpunimit të paraqitura nga rektori, me
universitetet apo institucionet e tjera brenda dhe jashtë vendit.
Në të gjitha rastet, vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash dhe me pjesëmarrjen e të
paktën 2/3 e anëtarëve.
Neni 13
Delegimi i kompetencave
Këshilli i Lartë mund t’ia delegojë një pjesë të kompetencave të tij kryetarit, njërit prej
anëtarëve të Këshillit të Lartë, rektorit, kancelarit ose drejtuesve të tjerë të Shkollës së Lartë
“Hëna e Plotë” (Bedër), duke përcaktuar qartë llojin e kompetencave të deleguara dhe
kohëzgjatjen e delegimit.
Neni 14
Senati
Senati është organ kolegjial vendimmarrës i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) dhe
përbëhet nga rektori si kryetar i tij, zëvendës-rektorët, dekanët e çdo fakulteti dhe nga dy
përfaqësues nga personeli akademik efektiv për çdo fakultet, i cili zgjidhet nga ana e këshillit
të fakultetit përkatës, dekani i studentëve, si dhe një përfaqësues nga këshilli i studentëve me
një mandat katër vjeçar.
Senati ka këto funksione dhe detyra:
1. Përcakton politikat e zhvillimit të institucionit, programon, bashkërendon, drejton dhe
kontrollon veprimtarinë e mësimdhënies e të kërkimit shkencor dhe vlerëson efikasitetin e
tyre;
2. Vendos për problemet më të rëndësishme mësimore dhe shkencore të këtij institucioni;
3. Garanton respektimin e parimeve të autonomisë dhe të mundësive të barabarta të lirisë
akademike e të kërkimit, si dhe të drejtat e studentëve;
4. Miraton planin disavjeçar të zhvillimit të institucionit dhe programin vjetor të veprimtarive
të tij, të paraqitura nga Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër), si
dhe përcakton drejtimet kryesore të punës mësimore dhe kërkimore shkencore;
5. Vlerëson dhe i propozon Këshillit të Lartë për miratim programet e reja të studimit, të
kërkimit e zhvillimit, ndryshimet në programet e studimit ekzistuese dhe hapjen, bashkimin
ose mbylljen e njësive kryesore dhe bazë të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër);
6. I paraqet Këshillit të Lartë rekomandime për projektet, për programet e studimeve dhe të
kërkimit shkencor, si dhe për ndryshimet e nevojshme strukturore për realizimin e tyre;
7. I bën kërkesë Këshillit të Akreditimit të Arsimit të Lartë për vlerësimin e cilësisë dhe
akreditimin e programeve të studimit;
8. Përcakton normat vjetore të ngarkesës mësimore shkencore për personelin akademik;
9. Propozon për miratim statutin, rregulloren themelore të institucionit dhe rregulloret e
udhëzimet e tjera të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), rekomandime pranë Këshillit të
Lartë dhe të gjitha ndryshimet lidhur me to, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi;
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10. Përzgjedh anëtarët e Këshillit të Etikës dhe Disiplinës me propozim të rektorit;
11. Vendos krijimin e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe miraton platformën e
punës së saj;
12. Vlerëson, garanton dhe mban përgjegjësi për sigurimin e cilësisë akademike në
institucion, në përputhje me standardet bashkëkohore;
13. Vlerëson veprimtarinë mësimore-kërkimore të personelit akademik;
14. Siguron që kryerja dhe vlerësimi i të gjitha provimeve të bëhet në përputhje me standardet
e institucionit, që garantojnë cilësinë dhe transparencën e duhur;
15. Vendos përmbajtjen dhe formën e diplomës dhe të suplementit të diplomës, në përputhje
me udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit;
16. Miraton raportin vjetor të veprimtarisë mësimore-kërkimore, si dhe atë financiare, në një
mbledhje të hapur për gjithë personelin akademik e administrativ dhe për studentët;
17. Merr vendime në lidhje me diplomimin e studentëve nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër);
18. Senati mblidhet në seanca të zakonshme 4 herë në vit por rektori mund ta mbledh atë në
çdo kohë kur e çmon ose e gjykon të nevojshme.
Në të gjitha rastet, vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash përveç statutit i cili
miratohet me 2/3 e votave dhe me pjesëmarrjen e të paktën 2/3 e anëtarëve.
Kancelari merr pjesë në mbledhjet e Senatit në cilësinë e relatorit.
Neni 15
Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) është organ kolegjial
vendimmarrës, që përbëhet nga rektori, zëvendësrektorët, dekanët e fakulteteve, dekani i
studentëve, përgjegjësit e departamenteve dhe drejtorët e qendrave kërkimore dhe zhvillimore
për një periudhë katërvjeçare, të cilët përfaqësojnë njësitë dhe fushat e ndryshme universitare.
Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) kryesohet nga rektori.
Kancelari mban detyrën e relatorit pranë Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna
e Plotë” (Bedër) .
Këshilli i Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) zhvillon mbledhjet në
mënyrë periodike por rektori mund ta mbledh atë në çdo kohë kur e çmon ose e gjykon të
nevojshme.
Funksionet kryesore të Këshillit të Administrimit janë:
1. Paraqet rekomandime për ndryshimet e nevojshme strukturore për realizimin programeve të
studimit dhe projekteve të kërkimit shkencor;
2. Monitoron dhe publikon rezultatet e vlerësimit të veprimtarive të Shkollës së Lartë “Hëna e
Plotë” (Bedër);
3. Harton planin disavjeçar të zhvillimit të institucionit, si dhe ndjek zbatimin e tij pas
miratimit në Senat;
4. Harton programin vjetor të veprimtarive administrative, si dhe ndjek zbatimin e tij pas
miratimit në Senat;
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5. Përcakton përparësitë mes kërkesave konkurruese për financime ndërmjet njësive kryesore
të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër);
6. Harton, në bashkëpunim me kancelarin, projektbuxhetin dhe e paraqet atë për miratim në
Këshillin e Lartë;
7. Harton planin për investime dhe kontratat dhe i paraqet ato për miratim në Këshillin e
Lartë;
8. Zbaton të gjitha vendimet e miratuara nga Senati dhe Këshilli i Lartë;
9. Propozon strukturën e përgjithshme dhe numrin e personelit të Shkollës së Lartë “Hëna e
Plotë” (Bedër), për të gjitha nivelet dhe ia paraqet për miratim Këshillit të Lartë;
10. Përgatit projektrregulloren e tij të punës, që miratohet nga Senati;
11. Merr vendime në lidhje me pranimin, transferimin dhe largimin e studentëve nga Shkolla
e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër);
12. Mbikëqyr veprimtarinë e institucionit dhe u propozon organeve kompetente marrjen e
masave të nevojshme për të garantuar funksionimin e rregullt të Shkollës së Lartë “Hëna e
Plotë” (Bedër).
Në të gjitha rastet, vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash dhe me pjesëmarrjen e të
paktën 2/3 e anëtarëve.
Neni 16
Këshilli i Etikës
Këshilli i Etikës diskuton çështje në lidhje me etikën në arsimin e lartë dhe kërkimit shkencor.
Ai i bën propozime rektorit në lidhje me këto probleme. Anëtarët e Këshillit të Etikës
përzgjidhen nga Senati, për një periudhë katërvjeçare.
Këshilli i Etikës shqyrton dhe merr vendime mbi çështje që i parashtrohen nga personeli
akademik dhe administrativ i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si dhe nga studentët,
lidhur me etikën e studentëve dhe të personelit akademik dhe administrativ përkatës.
Këshilli i Etikës përbëhet nga 7 anëtar ku një prej të cilëve përzgjidhet nga vet këshilli si
kryetar i tij, të drejtat, detyrat, organizimi dhe funksionimi i tij përcaktohen në rregulloret e
miratuara të institucionit.
Neni 17
Këshilli i Disiplinës
Këshilli i disiplinës është organi përgjegjës për dhënien e masave disiplinore të propozuara
nga autoritetet drejtuese ndaj stafit akademik, administrativ dhe studentëve, në rast mos
përmbushjeje të detyrimeve që burojnë nga ligji, statuti, rregulloret dhe udhëzime të tjera si
brenda ashtu dhe jashtë institucionit, me përjashtim të largimit nga puna që është kompetencë
vetëm e Këshillit të Lartë.
Anëtarët e Këshillit të Disiplinës zgjidhen nga Senati i institucionit, për një periudhë
katërvjeçare.
Këshilli i Disiplinës funksionon dhe merr vendime, duke u bazuar në rregulloret e miratuara
të institucionit.
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Neni 18
Këshilli i Profesorëve
Këshilli i profesorëve përbëhet nga profesorë me kohë të plotë të cilët propozohen nga dekani
dhe miratohen nga rektori.
Numri minimal i profesorëve të këtij këshilli duhet të jetë 7 (shtatë). Në rast se numri i
profesorëve të institucionit është më i vogël se shtatë, për të arritur këtë numër në këshillin e
profesorëve mund të thirren deri në dy profesorë të fushave të njëjta nga institucione të tjera
brenda ose jashtë vendit.
Drejtimi i këshillit të profesorëve bëhet me rotacion për dy vite akademike. Drejtuesi i
këshillit zgjidhet nga i gjithë këshilli i profesorëve, duke siguruar 50%+1 të votave.
Funksionimi i këshillit të profesorëve bëhet sipas rregullores së propozuar prej tij dhe
miratuar nga Senati.
Këshilli i profesorëve ka këto detyra:
1. Vlerëson kërkesën e kandidatëve që kanë aplikuar për të mbrojtur doktoratën.
2. Vëzhgon dhe këshillon veprimtarinë e departamenteve përkatëse në procesin e organizimit
dhe drejtimit të programeve të studimit të doktoratës.
3. Bazuar edhe në vlerësimin e departamenteve përkatëse miraton ose jo autoreferatin e
disertacionit të një doktorate.
4. Miraton kandidatin fitues të programit të studimit të doktoratës.
5. Organizon dhe drejton kualifikimin shkencor pedagogjik pas doktoratës.
6. Bazuar në vlerësimin e departamentit përkatës, si edhe në gjykimin e tij për veprimtarinë
mësimore e kërkimore të anëtarit te personelit akademik i propozon rektorit dhënien e titullit
“Docent”.
Neni 19
Këshilli i Sigurimit të Cilësisë
Këshilli i Sigurimit të Cilësisë është organi përgjegjës për monitorimin dhe koordinimin e
veprimtarive të ndërmarra në kuadër të menaxhimit dhe vlerësimit akademik dhe
administrativ, përmirësimit te cilësisë, planifikimit strategjik, vlerësimin institucional,
vlerësimin e jashtëm, kontrollin periodik dhe ndjekjen e përmirësimit te cilësisë në Shkollën e
Lartë “Hëna e plotë” (Bedër). Këshilli i Sigurimit të cilësisë i formuar në institucion me
qëllim vlerësimin periodik të efikasitetit të veprimtarive mësimore, kërkimore - zhvillimore,
si dhe të veprimtarive administrative e financiare të institucionit. Këshilli i Sigurimit të
cilësisë ka autonomi operative dhe akses në të gjitha të dhënat e institucionit.
Këshilli përbëhet nga 15 anëtar mes te cilëve një kryetar, dy nënkryetar, të paktën një ekspert
i jashtëm, dhe një relator të cilët zgjidhen nga senati.
Funksionimi i këshillit të sigurimit të cilësisë përcaktohet në rregulloret e institucionit.
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Neni 20
Autoritetet drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) janë: Rektori, dekanët e çdo
fakulteti, dhe përgjegjësit e njësive bazë. Autoritete të tjera janë dhe zëvendës-rektori, dekani
i studentëve dhe Kancelari i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
Neni 21
Rektori
Rektori është autoriteti drejtues i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) , i cili e përfaqëson
atë dhe vepron në emër dhe për llogari të saj dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë për
një periudhë katërvjeçare. Marrëdhëniet e tij me institucionin përcaktohen në kontratën e
punës. Në përfundim të detyrës, rektori mund të rizgjidhet sërish.
Rektori duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”.
Rektori ka këto kompetenca:
1. Drejton dhe përfaqëson Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) ;
2. Nxit stafin akademik dhe administrativ të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) për
arritjen e një niveli të lartë të performancës akademike, për rritjen cilësore dhe sasiore të
punës shkencore dhe përsosjen e standardeve të mësimdhënies dhe të shërbimeve të Shkollës
së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër);
3. Në varësi të ngarkesës akademike dhe administrative, i paraqet për miratim Këshillit të
Lartë kandidaturën deri të dy anëtarëve të stafit akademik për pozicionin e zëvendësrektorëve;
4. Propozon shfuqizimin e vendimeve të këshillit të Fakultetit të Shkencave Humane dhe të
këshillit të Fakultetit të Filologjisë dhe Shkencave të Edukimit, në rast se janë në kundërshtim
me aktet ligjore e nënligjore në fuqi;
5. Së bashku me dekanin përkatës, lëshon diplomat e përfundimit të studimeve të arsimit të
lartë, por nuk ka të drejtën e delegimit të firmës personave të tjerë për këtë kompetencë;
6. Miraton planin kalendarik të procesit mësimor;
7. Jep leje për hyrjen e forcave të rendit në mjediset e institucionit dhe mund t’i thërrasë ato
në rast nevoje;
8. Paraqet për miratim, pranë Këshillit të Lartë, marrëveshje shumëpalëshe me institucione
shtetërore, private, të huaja apo vendase, me qëllim bashkëpunimin e mëtejshëm akademik
me këto institucione;
9. Nënshkruan kontratat e punës me personelin akademik të brendshëm dhe të jashtëm, me
personelin administrativ, si dhe lidh kontratat e punës me personalitete të huaja apo vendase
për periudha të shkurtra kohe, me miratimin e Këshillit të Lartë;
10. I propozon Këshillit të Lartë dhënien e bursave për studentët me arritjet më të mira
akademike, për çdo cikël studimi;
11. Raporton pranë Këshillit të Lartë për mbarëvajtjen e aktivitetit mësimor, si dhe për
funksionimin e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
Në rast mungese të rektorit, ai cakton një nga zëvendës-rektorët për kryerjen e funksioneve të
tij.
Në rastet kur vendi i rektorit mbetet vakant, me vendim të Këshillit të Lartë, vendin e tij e zë
njëri nga zëvendës-rektorët për një periudhë jo më shumë se gjashtë muaj.
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Neni 22
Zëvendës-rektori
Zëvendës rektori emërohet nga Këshilli i Lartë me propozim të rektorit dhe qëndron në detyrë
përgjatë mandatit të rektorit. Marrëdhëniet me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër)
përcaktohen në kontratën e punës. Zëvendës rektori caktohet në detyrë për një periudhë
katërvjeçare. Zëvendës rektori duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose
gradën “Doktor”.
Në mungesë të rektorit, zëvendës rektori siguron drejtimin ad-interim të institucionit sipas
përcaktimeve të këtij statuti.
Zëvendës rektori ka këto detyra:
1. Mbikëqyr punën mësimore-shkencore të gjithë Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), si
dhe ngarkesën e personelit akademik;
2. Mbikëqyr punën për programet e studimit të ciklit të tretë, brenda dhe jashtë shtetit, të
personelit akademik të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër);
3. Mbikëqyr dërgimin e studentëve jashtë shtetit për kurse të plota ose të pjesshme, në
përputhje me strategjinë e arsimit të lartë dhe të institucionit për realizimin e projekteve
ndërkombëtare dhe marrëveshjeve ndëruniversitare;
4. Ndjek bashkëpunimin e njësive të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) me institucione
të tjera të arsimit të lartë vendase dhe të huaja, me institucione të tjera kërkimore-shkencore
vendase e të huaja, me fondacione, firma, ndërmarrje etj.
Neni 23
Kancelari
Kancelari është kreu i strukturës administrative të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër),
Kancelari emërohet nga Këshilli i Lartë.
Kancelari ka detyrën e relatorit të mbledhjes pranë Këshillit të Lartë dhe Senatit të Shkollës së
Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
Kancelari ka këto detyra:
1. Ndjek gjithë veprimtarinë ekonomiko-administrative në shkallë institucioni dhe përgjigjet
përpara rektorit për mbarëvajtjen e saj;
2. Ai organizon dhe kontrollon revizionin e brendshëm dhe bën analiza me karakter
ekonomiko – financiar, të cilat ia paraqet rektorit për shqyrtim;
3. Kancelari përgjigjet për arkëtimin e kuotave të studentëve, si dhe për shlyerjen e
detyrimeve të fakultetit ndaj organeve shtetërore, për pagimin e taksave, tatimeve dhe
detyrimeve të tjera financiare ligjore;
4. Organizon punën për hartimin e projektbuxhetit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër);
5. Organizon dhe drejton kryerjen e shërbimeve dhe detyrimeve ndaj të tretëve në institucion;
6. I propozon rektorit kandidatë për vendet e lira të punës në strukturën administrative të
Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër);
7. Menaxhon korrespondencën e organeve kolegjiale;
8. Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga rektori dhe Këshilli i Lartë, në lidhje me çështje
administrative dhe financiare.
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Neni 24
Dekani i Studentëve
1. Dekani i studentëve ёshtё përgjegjës për mbarëvajtjen e marrëdhënieve të studentëve me
Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
2. Dekani i studentëve kryen detyrat e tij, nё bashkëpunim me organet drejtuese. Ai koordinon
aktivitetet socio-kulturore të studentëve.
3. Dëgjon problemet e studentëve në lidhje me jetën universitare, në bashkëpunim me njësitë
administrative dhe akademike ofron zgjidhje për problemet e studentëve.
4. Ndihmon në kordinimin mes njësive akademike dhe administrative për çështjet që prekin
drejtëpërdrejtë interesat e studentëve.
5. Vlerëson dhe drejton aplikimet akademike,sociale dhe administrative të studentëve në
lidhje me jetën në kampus.
6. Kryen veprimtari për të rritur cilësinë e jetesës në fusha të tilla si akomodimi, transporti dhe
atë të aktiviteteve sociale në kampus.
7. Ofron mbështetje për të siguruar një ambient edukimi më efektiv dhe efikas.
Dekani i studentëve zgjidhet me propozim të rektorit dhe me miratim të Këshillit të Lartë.
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KREU III
ORGANET DHE AUTORITETET DREJTUESE TË FAKULTETEVE
Neni 25
Fakulteti
Fakulteti është njësia kryesore e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) që bashkërendon
mësimdhënien, kërkimin shkencor dhe zhvillimin kulturor në fusha mësimore-kërkimore, të
përafërta ose të ndërthurura. Fakulteti ofron programe të studimeve të llojeve dhe niveleve të
ndryshme.
Organet dhe Autoritetet drejtuese të fakultetit janë: Dekani, përgjegjësit e njësive bazë dhe
këshilli i fakultetit. Autoritete të tjera janë dhe zëvendës-dekani dhe kancelari i fakultetit.
Hapja, bashkimi ose mbyllja e fakulteteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) bëhet
me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë.
Neni 26
Këshilli i Fakultetit
Këshilli i fakultetit është organ kolegjial vendimmarrës, që programon e përcakton, në bazë të
propozimeve të departamenteve, përdorimin e burimeve njerëzore dhe materiale në
dispozicion të fakultetit, veprimtarinë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të fakultetit.
Këshilli i Fakultetit përbëhet nga dekani, i cili e kryeson, përgjegjësit e departamenteve dhe
nga një anëtar i stafit akademik për çdo departament, të zgjedhur nga këshillat e
departamenteve përkatëse.
Këshilli i Fakultetit mblidhet në seanca të zakonshme 6 herë në vit nga dekani i fakultetit.
Ai mund të mblidhet edhe në raste të veçanta nga dekani i fakultetit.
Kohëzgjatja e këshillit të fakultetit është katër vjet.
Kancelari i fakultetit ka detyrën e raportuesit në mbledhjet e këshillit të fakultetit.
Këshilli i fakultetit ka këto detyra:
1. Vendos në lidhje me veprimtaritë e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe të publikimeve të
fakultetit, si dhe përcakton parimet, planet, programet, tekstet në përdorim të studentëve dhe
kalendarin akademik në lidhje me këto veprimtari;
2. I propozon Senatit hapjen e programeve të reja studimi;
3. I propozon Senatit hapjen, ndryshimin ose mbylljen e departamenteve ose të njësive të
tjera;
4. I propozon Senatit planin e zhvillimit të fakultetit dhe mbikëqyr realizimin e tij;
5. Shqyrton dhe miraton raportin vjetor të dekanit për veprimtarinë mësimore dhe kërkimin
shkencor;
6. Jep propozime në lidhje me procesin mësimor dhe provimet, të cilat ia paraqet për miratim
Senatit;
7. Rishikon periodikisht rregulloret e programeve të studimeve dhe i paraqet ato në Senat për
miratim;
8. Merr vendime në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me administrimin e fakultetit;
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9. I propozon Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) pranimet,
transferimin dhe largimin e studentëve, si dhe bën propozime të tjera në lidhje me
organizimin e procesit mësimor dhe provimeve;
10. Kryen detyra të tjera të caktuara në ligj dhe aktet nënligjore ne fuqi.
Neni 27
Dekani
Dekani është drejtuesi kryesor i fakultetit dhe emërohet me propozim të rektorit dhe me
miratim të Këshillit të Lartë për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje.
Marrëdhëniet e tij me Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) përcaktohen në kontratën e
punës.
Dekani duhet të ketë titullin “Profesor”, “Profesor i asociuar” ose gradën “Doktor”.
Dekani i fakultetit ka këto funksione dhe detyra:
1. Drejton dhe kontrollon të gjithë punën mësimore e shkencore të fakultetit, siguron zbatimin
e planeve dhe programeve të mësimdhënies, si dhe të kalendarit akademik të fakultetit;
2. Transmeton dhe zbaton politikën e zhvillimit në fakultetin përkatës në përshtatshmëri me
atë të universitetit;
3. Në përfundim të çdo viti akademik ose kur i kërkohet, i paraqet Këshillit të Administrimit
të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër) raportin mbi veprimtarinë e fakultetit dhe planin e
aktiviteteve në fakultet për vitin akademik pasardhës;
4. I paraqet Këshillit të Administrimit të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) kërkesa të
arsyetuara për burime financiare dhe personel;
5. Organizon dhe drejton punën për hartimin e planeve dhe programeve mësimore të cikleve
të ndryshme të studimit të fakultetit dhe ia paraqet Senatit për miratim;
6. Mbikëqyr përzgjedhjen e studentëve që pranohen të rinj çdo vit akademik;
7. I propozon rektorit përgjegjësit e departamenteve nga personeli akademik i departamentit,
të cilët miratohen nga Këshilli i Lartë;
8. I propozon rektorit për të lidhur kontrata me personalitete akademike mësimdhënëse të
huaja dhe vendase për periudha të shkurtra kohore;
9. I propozon Këshillit të Disiplinës masa ndëshkimore ndaj personelit akademik dhe
administrativ vartës, në rast shkeljeje të dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi;
10. Miraton planin mësimore dhe kërkimore të secilit anëtar të personelit akademik të
fakultetit;
11. Miraton anëtarët e kryetarët e komisioneve të provimeve të pranimit, të provimeve të
formimit dhe të mbrojtjes së diplomave;
12. Miraton tezat e provimeve të pranimit, të provimeve të formimit dhe temat e projekt
diplomave;
13. Përgatit/harton planin e aktiviteteve në fakultet për vitin akademik pasardhës.
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Neni 28
Zëvendës dekani
Zëvendës dekani është ndër autoritetet e tjera të fakultetit. Zëvendës dekani duhet të ketë të
paktën gradën “Doktor”. Zëvendës dekani propozohet nga dekani dhe emërohet nga rektori,
me miratim të Këshillit të Lartë, për një periudhë katërvjeçare me të drejtë rizgjedhjeje.
Ai ka kompetencat si më poshtë:
1. Mbikëqyr punën mësimore shkencore të fakultetit;
2. Ndjek zbatimin e planeve dhe të programeve të studimeve të cikleve të ndryshme në
fakultet;
3. Mbikëqyr planin kalendarik të procesit mësimor;
4. Mbikëqyr hartimin dhe zbatimin e orarit të mësimeve dhe të provimeve.
Neni 29
Departamenti
Departamenti është njësi bazë mësimore–kërkimore, që përfshin fusha kërkimi homogjene
dhe grupon disiplinat mësimore përkatëse.
Hapja, bashkimi ose mbyllja e departamenteve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër)
bëhet me propozim të Senatit dhe me miratim të Këshillit të Lartë.
Në departament përfshihet gjithë stafi akademik, i brendshëm dhe i jashtëm, sipas disiplinave
përkatëse.
Përgjegjësi i departamentit është drejtuesi i tij.
Neni 30
Këshilli i departamentit
Këshilli i departamentit kryesohet nga përgjegjësi i departamentit dhe përbëhet nga zëvendësit
e tij, nëse ka, dhe nga anëtarët e stafit akademik të departamentit.
Këshilli mblidhet periodikisht për të shqyrtuar temat e përcaktuara nga përgjegjësi i
departamentit dhe ka këto detyra:
1. Nxit, bashkërendon dhe administron veprimtarinë e mësimdhënies, veprimtaritë kërkimore
ose artistike, duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të
shfrytëzuar burimet materiale dhe financiare, në dispozicion të departamentit;
2. Shqyrton planet mësimore dhe i propozon Këshillit të Fakultetit ndryshimet përkatëse;
3. Shqyrton programet mësimore, bën ndryshimet e nevojshme dhe i propozon Këshillit të
Fakultetit ndryshimet përkatëse;
4. I propozon Këshillit të Fakultetit tekstet mësimore në përdorim të studentëve;
5. Realizon programin mësimor sipas planit të miratuar dhe kontrollon cilësinë e
mësimdhënies;
6. Përcakton tematikën e punës shkencore dhe kontrollon realizimin e saj;
7. Monitoron realizimin e kualifikimit shkencor pasuniversitar afatshkurtër dhe afatgjatë të
stafit akademik;
8. Merr vendime në lidhje me transferimet e studimeve dhe bën njohjen e lëndëve dhe
programeve mësimore dhe ia dërgon këshillit të fakultetit për miratim.
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Gjithashtu mund të organizohet në grupe mësimore dhe kërkimore me karakter të
përkohshëm.
Neni 31
Përgjegjësi i departamentit
Përgjegjësi i departamentit është autoriteti më i lartë drejtues për njësinë bazë mësimore
kërkimore dhe duhet të ketë të paktën gradën “Doktor”. Përgjegjësi i departamentit zgjidhet
nga dekani nga anëtarët e stafit akademik të brendshëm të departamentit, miratohet nga
rektori dhe emërohet me vendim të Këshillit të Lartë, për një periudhë katërvjeçare, me të
drejtë rizgjedhjeje.
Përgjegjësi i departamentit është përgjegjës për aktivitetin mësimor dhe kërkimor në çdo nivel
të departamentit, si dhe për kryerjen e rregullt dhe efikase të çdo veprimtarie në atë
departament.
Në rastet kur përgjegjësi i departamenti është në pamundësi të përkohshme për të kryer
detyrën e tij, ai ia delegon kompetencat një anëtari të stafit akademik.
Neni 32
Qendrat kërkimore-zhvillimore
Qendrat kërkimore-zhvillimore janë njësi bazë dhe janë të organizuara pranë fakulteteve.
Qendrat kërkimore-zhvillimore kryejnë veprimtari kërkimore-shkencore dhe zhvillimi. Këto
qendra marrin pjesë në veprimtaritë për realizimin e programeve të studimeve që ofron
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër).
Qendrat kërkimore-zhvillimore marrin pjesë në realizimin e programeve të studimit të ciklit të
dytë dhe të tretë.
Organizimi dhe funksionimi i Qendrave kërkimore-zhvillimore përcaktohet në rregulloret
specifike të tyre.
Neni 33
Drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore
Drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore është drejtuesi për njësinë bazë kërkimorezhvillimore. Drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore duhet të ketë gradën shkencore
“Doktor”. Në raste të veçanta drejtori i qendrës kërkimore-zhvillimore mund të jetë edhe
docent. Ai zgjidhet nga stafi i brendshëm akademik, zgjidhet nga dekani, miratohet nga
Rektori dhe emërohet nga Këshilli i Lartë, për një periudhë katërvjeçare me të drejtë
rizgjedhjeje.
Detyrat dhe kompetencat e tij janë:
1. Drejton punën shkencore në fushat që mbulon qendra, duke kryer veprimtari kërkimoreshkencore dhe zhvillimore;
2. Bën analiza të punës kërkimore-zhvillimore, së bashku me dekanët dhe përgjegjësit e
departamenteve dhe propozon masa për përmirësimin e mëtejshëm të saj.
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KREU IV
FINANCIMI I SHKOLLËS SË LARTË “HËNA E PLOTË”(BEDËR)
Neni 34
Marrëdhëniet financiare
a) Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” “Bedër” është institucion privat jofitimprurës.
b) Institucioni ka të drejtë të pranojë mbështetje financiare dhe materiale, që lidhet me
objektin e veprimtarisë së tij, në përputhje me legjislacionin në fuqi të Republikës së
Shqipërisë.
c) Në bazë të dispozitave të ligjit nr. 10056, datë 22.01.2009 “Për ratifikimin e marrëveshjes
ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Mysliman të
Shqipërisë për rregullimin e marrëdhënieve të ndërsjella”, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër) është e përjashtuar nga pagimi i taksave, tatimeve dhe detyrimeve të tjera ndaj shtetit.
Neni 35
Veprimtaria ekonomike
Administrimi, menaxhimi dhe financimi i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër)
pasqyrohen në bilance. Institucioni mban kontabilitet të rregullt sipas legjislacionit në fuqi.
Neni 36
Kryetari i Këshillit të Lartë është drejtori financiar i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër).
Ai mund t’i delegojë disa ose të gjitha kompetencat njërit prej anëtarëve të Këshillit të Lartë,
rektorit, dekanëve ose drejtuesve të tjerë të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër).
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KREU V
STUDIMET UNIVERSITARE

1

2

3

4

5

6

7

8

Neni 37
Programet e studimeve në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) zhvillohen në
gjuhën shqipe, por, sipas profilit të mësimit, mund të zhvillohen edhe në gjuhë të tjera
pas miratimit të Senatit. Numri i detyrueshëm i krediteve të grumbulluara nga çdo
student me kohë të plotë është jo më pak se 60 kredite (ECTS) në çdo vit akademik.
Programet e studimit të ciklit të parë të Fakultetit të Shkencave Humane dhe të
Fakultetit të Filologjisë dhe Edukimit, vazhdojnë tri vite akademike me shkëputje nga
puna dhe realizohen me 180 kredite (ECTS).
Këto programe synojnë t’i pajisin studentët me njohuritë bazë mbi metoda dhe parime
shkencore të përgjithshme dhe aftësi specifike në një varietet të gjerë profesionesh e
specialitetesh. Në përfundim të programeve të studimeve të ciklit të parë, lëshohet nga
ana e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) diplomë universitare “Bachelor” në
fushën përkatëse. Studenti është i detyruar t’i përmbushë brenda gjashtë vitesh nga
data e regjistrimit të gjitha detyrimet që i mundësojnë diplomimin në programet e
studimeve të ciklit të parë.
Programet e studimit të ciklit të dytë të Fakultetit të Shkencave Humane dhe të
Fakultetit të Shkencave të Filologjisë dhe Edukimit për programin Master i shkencave,
vazhdojnë dy vite akademike me shkëputje nga puna dhe realizohen me 120 kredite
(ECTS) dhe për programin Master profesional, vazhdojnë 1,5 (një vit e gjysmë) vite
akademike me shkëputje nga puna dhe realizohen me 60-90 kredite (ECTS).
Programet e studimit tё ciklit tё dytё synojnë thellimin e njohurive teorike dhe
praktike tё studentëve, me anё tё studimeve dhe trajnimeve tё avancuara dhe kryerjes
së kërkimit shkencor në fushat përkatëse.
Në përfundim të programeve të studimeve të ciklit të dytë, lëshohet nga ana e Shkollës
së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) diplomë universitare “Master i shkencave” ose
“Master profesional” në fushën përkatëse. Studenti është i detyruar të përmbushë
brenda katër vitesh nga data e regjistrimit të gjitha detyrimet që i mundësojnë
diplomimin në programet e studimeve të ciklit të dytë.
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) do të depozitojë në Ministrinë e Arsimit dhe
Sportit, specimene të diplomave të çdo niveli për t’i regjistruar ato në Regjistrin
Shtetëror të Diplomave te Arsimit te Lartë.
Diplomat do të shoqërohen me suplementin e diplomës, i cili do të përshkruajë
natyrën, nivelin, përmbajtjen dhe rezultatet e studimeve që janë kryer dhe përfunduar
me sukses nga mbajtësi i diplomës.
Neni 38

Vitet kalendarike ndahen në vite akademike. Viti akademik organizohet në dy semestra me së
paku 20 orë mësimi leksione, seminare e laboratorë në javë. Në bazë të rregullores përkatëse,
organizohet dhe semestri veror, i cili nuk është i detyrueshëm.
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Kalimi nga njëri vit te tjetri bëhet pasi studenti të ketë shlyer detyrimet e vitit të mëparshëm,
në përputhje me rregulloren themelore dhe rregulloren e programeve dhe cikleve të studimit të
Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër).
Neni 39
Procesi i pranimit të studentëve
Pranimet në programet e studimeve në ciklin e parë
1. Pranohen për t’u regjistruar në programin e studimeve të ciklit të parë ‘’Bachelor”, shtetasit
shqiptarë dhe të huaj që plotësojnë këto kushte:
a) Vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë shtetit
(ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit);
b) Plotësojnë kushtet e tjera të pranimit, të përcaktuara nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër) si dhe dispozitat ligjore në fuqi;
c) Pranojnë pagimin e tarifës së caktuar mujore ose vjetore;
ç) Paraqesin lejen e qëndrimit në momentin e regjistrimit (kopje e noterizuar).
2. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision i caktuar nga Këshilli i Administrimit të
Shkollës së Lartë, mbështetur në dokumentacionin e paraqitur.
3. Numri i pranimeve bazohet në mundësitë reale të fakultetit për një mësim normal dhe
brenda standardeve të kërkuara nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit.
Pranimet në programet e studimeve në ciklin e dytë
1. Pranohen për t’u regjistruar në programin e studimeve të ciklit të dytë “Master i
shkencave”, “Master i arteve të bukura”, apo “Master profesional”, shtetasit shqiptarë dhe të
huaj që plotësojnë këto kushte:
a) Vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e studimeve të ciklit të parë me gradën
“Bachelor” në Shqipëri ose jashtë shtetit (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga
Ministria e Arsimit dhe e Sportit);
b)Plotësojnë kushtet e tjera të pranimit të përcaktuara nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër);
c) Pranojnë pagimin e tarifës së caktuar mujore ose vjetore;
ç) Paraqesin lejen e qëndrimit në momentin e regjistrimit (kopje e noterizuar).
2. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision shkencor i caktuar nga departamenti,
mbështetur në dokumentacionin e paraqitur.
3. Numri i pranimeve bazohet në mundësitë reale të fakultetit për një mësim normal dhe
brenda standardeve të kërkuara nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit.
Neni 40
Transferimi i studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera të larta/universitetet vendase
ose të huaja, publike ose private, në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), anasjelltas dhe
brenda programeve të studimeve të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), bëhet sipas
rregullores për transferimin e studimeve.
Transferimi lejohet ndërmjet programeve të të njëjtit cikël studimesh.
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Neni 41
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) pajis studentët që kanë përfunduar të gjitha detyrimet e
një programi studimi të ciklit të parë, të dytë me diplomën përkatëse, e cila është dokument
zyrtar. Diplomat shoqërohen me suplementin e diplomës. Suplementi i diplomës hartohet nё
përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit.
Suplementi i diplomës hartohet nё përputhje me kërkesat e hapësirës europiane tё arsimit tё
lartë. Përmbajtja dhe forma e diplomës dhe e suplementit të diplomës përcaktohen nga senati
akademik, në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe të Sportit.
Diploma dhe suplementi i diplomës hartohen në dy gjuhë, shqip dhe anglisht.
KREU VI
TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STUDENTËVE
Neni 42
Një person fiton statusin e studentit me regjistrimin e tij në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër) dhe e humbet këtë status me marrjen e diplomës ose çertifikatës përkatëse, si dhe në
raste të ndryshme të ç’regjistrimit të tij.
Studenti është i detyruar të përmbushë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga statuti dhe
rregullorja themelore e Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
Studenti ka të drejtë:
1 Të pajiset me kartë studenti të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër);
2 Të përfitojë nga procesi mësimor dhe të diplomohet, pasi të shlyejë të gjitha detyrimet
e përcaktuara në planin mësimor;
3 Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të
organizuara në përputhje me statusin e tyre;
4 Të përdorë mjediset në bibliotekë, salla kompjuterësh dhe shërbime të tjera që ofrohen
për studentët nga institucioni për realizimin e programit mësimor;
5 Të organizohet në shoqata studentore jopolitike, sipas përcaktimeve të akteve ligjore e
nënligjore përkatëse;
6 Të marrë pjesë në veprimtari artistike, kulturore, sportive dhe argëtuese, të organizuara
nga Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”( Bedër) jashtë procesit mësimor;
7 Të ndikojë në përmirësimin e procesit mësimor nëpërmjet formave demokratike të
shfaqjes së vullnetit;
8 Të dëgjohet nga organet përkatëse, para se të merret ndonjë masë ndëshkuese kundrejt
tij;
9 Të përfshihet në Alumni pas përfundimit të studimeve universitare.
Studenti ka detyrë:
1. Të zbatojë të gjitha rregulloret, udhëzimet dhe urdhrat e vendosura nga institucioni;
2. T'u kushtojë vëmendjen e duhur studimeve dhe të marrë pjesë në veprimtaritë
akademike;
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3. Të paguajë tarifat e shkollimeve dhe të shërbimeve që u ofron Shkolla e Lartë
“Hëna e Plotë”(Bedër);
4. Të respektojë rregullat e etikës, të përcaktuara në rregulloren përkatëse;
5. Të tregojnë vëmendjen e duhur ndaj të drejtave të personelit dhe të studentëve të
tjerë.
Neni 43
Këshillat e studentëve
Këshilli i studentëve është organizim i pavarur i studentëve në Shkollën e Lartë “Hëna e
Plotë” (Bedër), i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon
pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të tyre në
organet drejtuese të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër), në strukturat mësimorekërkimore dhe të shërbimeve.
Këshilli i studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve dhe mbështetet në legjislacionin
në fuqi.
Këshilli i studentëve organizohet në nivel institucioni, me përfaqësues nga të gjitha fakultetet
dhe departamentet përbërëse.
Këshilli i studentëve nuk mund të organizohet me struktura të tjera politike e jopolitike, jashtë
Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Këshilli i studentëve ka të drejtë të marrë pjesë në
Këshillin Kombëtar të Studentëve. Modalitetet dhe procedurat për krijimin, organizimin dhe
funksionimin e tyre përcaktohen në përputhje me ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për
arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, mbështetur edhe në propozimet e
paraqitura nga studentët pa rënë në kundërshtim me statutin dhe rregulloren themelore të
Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër).
Shkolla e Lartë “Hëna e plotë”(Bedër) mbështet këshillin e studentëve dhe financon
veprimtarinë e tij.
KREU VII
PUNËSIMI DHE KUALIFIKIMI
Neni 44
Punësimi
Personeli në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër) përbëhet nga:
1. Personeli akademik (punonjësit mësimorë e shkencorë) të brendshëm e të jashtëm;
2. Personeli administrativ;
3. Personeli akademik i ftuar.
Neni 45
Personeli akademik
Personeli akademik, që zhvillon mësimdhënie në programet e studimit të ciklit të parë dhe
ciklin e dytё përbëhet nga stafi akademik që mban të paktën gradën shkencore “Doktor” dhe
lektorë të cilët kanë përfunduar programin e ciklit të dytё tё studimeve Master i Shkencave.
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1. Pedagogët e angazhuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe të dytë kanë të
drejtë:
a. Të gëzojë liri të plotë akademike dhe të mos jetë i diskriminuar.
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 aktet ligjore të arsimit të lartë në fuqi.
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 rregulloren 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”, statutin dhe rregulloren e institucionit.
2. Pedagogët kanë për detyrë:
a. Të kryejë detyrën e tij dhe shërbimet e lidhura në këtë kontratë me përgjegjshmëri dhe
cilësi sipas përshkrimit të natyrës së punës, në përputhje me ligjin “Për arsimin e lartë
në Republikën e Shqipërisë”, statutin dhe rregulloren 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 cënon 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 urdhërat 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.
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
mesimore, sipas akteve nënligjore në fuqi. Punëmarrësi 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.
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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 punëdhënësit 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 46
Kategorizimi i personelit akademik
Personeli akademik, sipas rolit dhe veprimtarisë që kryen, kategorizohet si vijon:
a) ”Profesorë” – janë anëtarët e personelit akademik, titullarë të lëndëve 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 diplomë “Master i Shkencave”, “Master i Arteve te
Bukura” ose eikuivalenten me të.
Neni 47
Personeli administativ
Të drejtat dhe detyrat e personelit administativ burojnë nga Kodi i Punës dhe dispozita të tjera
ligjore e nënligjore në fuqi në lidhje me arsimin e lartë. Të drejtat dhe detyrimet e tyre janë të
specifikuara hollësisht në rregulloren themelore të Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër).
Neni 48
Personeli akademik i ftuar
Për të plotësuar nevojat e procesit mësimor në Shkollën e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër),
ftohen për veprimtari mësimore e kërkimore personel akademik, sipas kërkesave të vendit të
punës, për periudha semestrale ose njëvjeçare të përsëritshme. Propozimi për zgjedhjen e
personelit akademik të ftuar bëhet pranë rektorit nga ana e dekanit të fakultetit përkatës, me
miratim të Këshillit të Lartë dhe duhet të kombinojë nevojën e departamentit për
mësimdhënie ose kërkim shkencor me kualifikimet e tyre. Kritere të detajuara për aktivizimin
dhe përzgjedhjen e lektorëve të ftuar përcaktohen në rregulloret përkatëse të institucionit.
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Neni 49
Personeli akademik me kontratë
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) ka të drejtë të punësojë me kontratë personalitete
vendase ose të huaja, për periudha të shkurtra kohe. Tek kjo kategori përfshihen edhe studiues
dhe personalitete me kontribut të shquar.
Propozimi për zgjedhjen e personelit akademik me kontratë bëhet pranë rektorit, nga ana e
dekanit të fakultetit përkatës me miratim të Këshillit të Lartë.
Neni 50
Kontrata e punës
Kontrata e punës për personelin akademik dhe administrativ në shërbim të institucionit lidhet
nga rektori, me miratim të Këshillit të Lartë.
Kontratat e punës me punonjësit, me personelin akademik të brendshëm e të jashtëm mund të
lidhet 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.
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 këtë statut, me Kodin e Punës, ligjin e arsimit të lartë të Republikës së
Shqipërisë dhe akteve ligjore dhe nënligjore në zbatim të tij.
Neni 51
Koha e punës dhe e pushimit
Koha e punës për personelin administrativ është jo më tepër se 40 orë në javë dhe jo më
shumë se 8 orë në ditë. Kjo kohë pune mund të jetë më e shkurtër për personelin akademik.
Pushimi vjetor për punonjësit mësimorë e shkencorë është 36 ditë, sipas vendimit të Këshillit
të Ministrave nr. 220, datë 24.05.1994.
Çështjet e tjera, lidhur me kohën e punës dhe të pushimit, përcaktohen në kontratën e punës,
sipas legjislacionit në fuqi.
Neni 52
Norma mësimore shkencore
Punonjësit mësimorë e shkencorë janë të detyruar të plotësojnë normën mësimore shkencore,
sipas përcaktimeve në kontratën e punës. Kualifikimi shkencor dhe rezultatet në punë lidhen
drejtpërdrejt me nivelin e pagës.
Mungesat pa arsye në orët mësimore konsiderohen shkelje të rënda të disiplinës në punë.
Neni 53
Kualifikimi
Personeli akademik gëzon të drejtën e thellimit akademik, sipas kritereve të përcaktuara në
ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,
dhe në aktet e tjera nënligjore.
Thellimi akademik mund të bëhet brenda ose jashtë vendit.
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Ndjekja e programeve të studimit të ciklit të dytë dhe të ciklit të tretë, si dhe e kurseve të
specializimit nga ana e personelit akademik inkurajohet, duke krijuar lehtësitë e mundshme,
sipas përcaktimeve në kontratën e punës.
KREU VIII
VULA ZYRTARE DHE STEMA
Neni 54
Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë”(Bedër) ka vulën e saj zyrtare. Vula është e rrumbullakët në
qarkun e së cilës shkruhet SHKOLLA E LARTË HËNA E PLOTË BEDËR “ në krye
shkruhet “REPUBLIKA E SHQIPËRISË”, në mes është vendosur “Stema” dhe në fund
shkruhet “TIRANA”.
Specimenet e vulës dhe të stemës do të depozitohen në Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit.
KREU VII
DISPOZITA TË FUNDIT
Neni 55
Ky statut hyn në fuqi ditën e miratimit të tij në Këshillin e Lartë.
Zbatimi i këtij statuti sigurohet nga Këshilli i Lartë i Shkollës së Lartë “Hëna e Plotë”
(Bedër).
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