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SSH.03.01 Standardi i statutit te UPT
UPT dhe njësitë e tij përbërëse duhet te rregullojnë veprimtarinë e tyre mbështetur ne statutin e tij. Statuti
i UPT duhet te përmbaje normat që rregullojnë veprimtarinë e institucionit.
Statuti duhet te hartohet dhe ndryshohet në përputhje me dispozitat e Ligjit “PER ARSIMIN E LARTE
NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”, Nr. 9741. dt. 21.05.2007 dhe aktet e tjera nënligjore në
zbatim të tij dhe duhet te miratohet nga senati akademik i UPT me dy të tretat e votave të anëtarëve të tij.
Statuti duhet t’i dërgohet Ministrit të Arsimit dhe Shkencës që, brenda dy muajve, kryen kontrollin e
ligjshmërisë së tij. Kur konstatohen shkelje të ligjshmërisë, Ministri i Arsimit dhe Shkencës duhet t’ia
ktheje statutin për ripunim UPT. Kur Ministri i Arsimit dhe Shkencës nuk ka vërejtje për ligjshmërinë e
statutit ose nuk shprehet brenda afatit të përcaktuar, rektori duhet t’a shpalle atë duke e konsideruar të
miratuar. Ndryshimet në statut duhet te miratohen me të njëjtat procedura.
Në statut, në përputhje me Ligjin “PER ARSIMIN E LARTE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”,
Nr. 9741. dt. 21.05.2007 dhe aktin e hapjes së UPT, duhet te përcaktohen hollësisht organizimi i UPT,
veprimtaritë dhe puna e strukturave përbërëse të tij, e autoriteteve dhe organeve drejtuese, zgjedhja ose
përzgjedhja e tyre, nivelet e delegimit të autoritetit nga organet drejtuese e administruese, periudhat e
kryerjes së vlerësimit të brendshëm të strukturave ose programeve të studimit, detyrat dhe të drejtat e
personelit akademik, joakademik ose të studentëve, si edhe detyra të tjera që rregullojnë veprimtarinë e
UPT.
SSH.03.02 Standardi i udhezimeve te pergjithshme mbi rregulloret e UPT
UPT dhe njësitë e tij përbërëse duhet gjithashtu te rregullojnë veprimtarinë e tyre mbështetur në
rregulloret e tyre të brendshme, që hartohen nga vetë institucioni në përputhje me Ligjin “PER
ARSIMIN E LARTE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”, Nr. 9741. dt. 21.05.2007. Rregulloret
duhet te miratohen sipas mënyrës së përcaktuar në statutin e UPT..
SSH.03.03 Standardi i rregullores mesimore te UPT
UPT duhet te kete rregulloren mesimore te tij, ne te cilen duhet te percaktohet organizimi i planeve
mesimore per te gjitha programet e studimit qe ofrohen, sipas Ligjit “PER ARSIMIN E LARTE NE

REPUBLIKEN E SHQIPERISE”, Nr. 9741. dt. 21.05.2007, akteve nenligjore ne fuqi dhe
normave te percaktuara ne statutin e institucionit.
Regullorja mesimore e UPT si dhe modifikimiet e ndryshme te saj, duhet te miratohen ne senatin
akademik.
Rregullorja mesimore e UPT duhet te percaktoje, gjithashtu, aspekte te organizimit dhe administrimit te
veprimtarive mesimore te perbashketa per programet e studimit, si:
a) kriteret specifike te pranimit te studenteve ne programet e studimit;
b) objektivat, afatet dhe menyrat me te cilat strukturat pergjegjese akademike parashikojne
kolegjialisht programimin e veprimtarive te ndryshme formuese, koordinimin dhe verifikimin e
rezultateve te tyre;
c) procedurat per ndarjen e detyrimeve mesimore vjetore kategorive te personelit akademik;
d) procedurat per zhvillimin e provimeve apo formave te tjera te kontrollit perfundimtar te dijeve te
fituara ne nje disipline apo veprimtari tjeter formuese, e kontrolleve te pjesshme te dijeve, si dhe te
paraqitjes e diskutimit te tezes se diplomes;
e) modalitetet per dhenien e diplomave;
f) kriteret dhe procedurat per njohjen e plote ose te pjesshme te krediteve te grumbulluara nga
studentet qe kerkojne te transferohen apo t’ju njihen dije te fituara me pare pas shkolles se mesme;
g) organizimin e plotesimit te debiteve formuese para hyrjes ne nje program studimi te ciklit te dyte;
h) organizimin e sherbimit per koordinimin e aktiviteteve orientuese per nxenesit ne bashkepunim me
shkollat e mesme, si dhe sherbimin per çdo program studimi te kujdestarise (tutoratit) per studentet;
i) vleresimin e cilesise se te gjitha veprimtarive te kryera;
j) format e publikimit te procedurave te ndryshme dhe vendimeve te marra;
k) modalitetet e caktimit, per çdo veprimtari, te struktures apo personit qe mban pergjegjesi, etj.
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Rregullorja mesimore e UPT duhet te percaktoje edhe modalitetet dhe formen e dhenies se suplementit te
diplomes, ne perfundim te programeve te studimit te ciklit te pare, te ciklit te dyte apo programeve te
integruara te ciklit te dyte, si dhe te programeve “Master i Nivelit te Dyte”, bazuar ne Udhezimin Nr.12,
dt 14.05.2007, te Ministrit te Arsimit dhe Shkences “Per akordimin e “Shtojces se diplomes” (Suplementit
te diplomes) nga te gjitha shkollat e larta”.
SSH.03.04 Standardi i rregulloreve mesimore te programeve te studimit
UPT duhet te organizoje çdo program studimi nepermjet rregullores mesimore perkatese.
Rregullorja mesimore e nje programi studimi, e hartuar nga strukturat pergjegjese, ne perputhje me planin
mesimor dhe duke respektuar lirine akademike, si dhe te drejtat dhe detyrimet e personelit akademik dhe
te studenteve, duhet te specifikoje aspektet arganizative te programit te studimit. Rregullorja duhet te
miratohet sipas procedurave te percaktuara ne statutin e institucionit.
Rregullorja mesimore e nje programi studimi duhet te percaktoje ne veçanti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

listen e disiplinave mesimore, te ndara ne module, si dhe veprimtarite e tjera formuese;
objektivat formues specifike te çdo disipline apo veprimtarie tjeter formuese;
kreditet dhe detyrimet penguese per çdo disipline mesimore apo veprimtari tjeter formuese;
kurrikulat ofruar studenteve;
formen/format e studimit, te provimeve dhe verifikimet e tjera te dijeve te fituara nga studentet;
detyrimet e mundshme qe lidhen me frekuentimin;
kushtet per procedurat e modalitetet per transferimin e studenteve, etj.

Raportet ndermjet krediteve dhe veprimtarive te ndryshme formuese, para se te perfshihen ne rregulloren
mesimore te nje programi studimi, duhet te miratohen ne keshillat e njesive kryesore dhe ne senatin
akademik.
UPT duhet te garantoje me dispozite te veçante te statutit te tij rishikimin periodik te rregulloreve
mesimore te programeve te studimit, sidomos per sa i perket numrit te krediteve qe i japin çdo disipline te
veçante mesimore ose veprimtarie tjeter formuese.
Ne rregulloren mesimore te nje programi studimi duhet te parashikohet numri maksimal i krediteve qe
mund te njihen ne ate program per njohuri te fituara me pare nga studentet.
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